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Sven Sunesson (C)
Ersättare

Helen Bengtsson (S)
Charlotta Svanberg (S)
Eva Johnsson (KD)
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Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör
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Maria Granath, kommunikationsdirektör
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1

Val av justerare och tid för justering
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll
samt
att justering görs den x maj 2018.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 3 maj 2018.

3

Tidssättning av motion - Strategi för att
ta till vara forskarkompetens inom
Region Kronoberg (18RGK670)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har lämnat en motion till
regionfullmäktige med följande yrkanden:
att Region Kronoberg tar fram en strategi för hur magister- och
forskarutbildades kompetens ska tas tillvara i verksamheten samt
att även undersöka möjligheter att inrätta adjungerade professurer i
samarbete med aktuella universitet.
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Beslutsunderlag

 Motion - Strategi för att ta till vara forskarkompetens inom Region
Kronoberg

4

Tidssättning av motion - Åtgärder för att
minska klyftorna i cancersjukvården
(18RGK698)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om skillnader i överlevna av cancersjukdom beroende
på utbildningsnivå. Motionen har följande yrkande:
att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker
till varför ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att
verksamheten därefter ska kunna föreslå åtgärder för en jämlik vård.
Beslutsunderlag

 Motion angående åtgärder för att minska klyftorna i cancersjukvården

5

Tidssättning av motion - Ge fler
vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem (18RGK764)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande,
samt
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
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Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har lämnat en motion till regionfullmäktige med
följande yrkanden:
att utreda möjligheten för fler privata vårdsgivare att använda
journalsystemet Cambio Cosmic samt
att uppdra till regionstyrelsen att fatta beslut i frågan utifrån motionens
intentioner och utrednings resultat.
Beslutsunderlag

 Motion - ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem

6

Tidssättning av motion - Uppbyggnad av
Hospice i Kronoberg (18RGK790)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen överlämnas för yttrande till Hälso- och sjukvårdsnämnden,
samt
att motionen behandlas på regionfullmäktige i september 2018.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige med
följande yrkande:
att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en Hospicevård på lämplig plats för
behövande patienter från hela länet.
Beslutsunderlag

 Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.
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7

Tidssättning av motion – ny
ersättningsmodell i vårdvalet
(16RK1968)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen hanteras vid regionfullmäktiges sammanträde i september
2018.
Sammanfattning

I en motion har Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson
(KD) och Yngve Filipsson (L) yrkat att en ny ersättningsmodell i
vårdvalet införs med ålder 5 procent, CNI 10 procent och ACG 85
procent. Därtill yrkas att för de besök som kräver tolk, utgår en extra
ersättning med 500 kronor per besök.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 296/17 att motionen ska
behandlas av regionfullmäktige i maj 2018, för att folkhälsoberedningen
ska kunna slutföra sitt uppdrag enligt regionstyrelsens arbetsutskotts
beslut § 331/2017.
Mot bakgrund av att folkhälsoberedningen ännu inte slutfört sitt
utredningsuppdrag, enligt det förslag till motionssvar som lämnats från
beredningen till regionstyrelsen, föreslås att arbetsutskottet beslutar om
ny tidssättning av motionen, samt anmäler detta beslut till
regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap 34 §.
Föreslås att fullmäktige beslutar i ärendet i september 2018.
Beslutsunderlag

 Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet
 §296 RSAU Tidssättning av motion - Ny ersättningsmodell i vårdvalet

8

Ombud till bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB 2018
(18RGK78)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
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att utse Robert Olesen (S) till ombud vid bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB den 2018-05-14, klockan 8.30, med
NN som ersättare.
Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB har kallat till bolagsstämma 2018-0514, klockan 8.30. Stämman hålls i bolagets lokaler på Videum i Växjö.
Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs av Region Kronoberg, Videum
AB och Linnaeus University Development AB med en tredjedel vardera.
Bolaget har en styrelse där ägarna finns representerade tillsammans med
externa ledamöter. Region Kronoberg har en plats i styrelsen.

9

Inbjudningar till kurser och konferenser
(18RGK98)
Sammanfattning

Inför mötet har följande inbjudningar till kurser och konferenser
inkommit:
- Funktionshinderskonferens 2018, 24-25 maj, Hotell Skansen i Båstad.
Arrangör: Region Skåne.
- Konferens - Blå bioekonomi – så förverkligar vi potentialen, 29-30 maj
i Malmö. Arrangör: Regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och
Jordbruksverket. Mer information på: www.norden.org/sv/nordiskaministerraadet/regeringssamarbejdet/ordfoerandeskapet-i-nordiskaministerraadet/sveriges-ordfoerandeskap-2018/evenemang-1/blaabioekonomi-2013-saa-foerverkligar-vi-potentialen
- Landsbygdskonferens 2018, 13 juni, Stockholm. Arrangör: Sveriges
Kommuner och Landsting.
- Beroendedagen 2018, 13 september, Stockholm. Arrangör: Expo
Medica. Mer information på: beroendedagen.se/
- Presentation av studie - Ungas tillit till vuxna i Kronobergs län, 24
september, Växjö. Arrangör: Region Kronoberg.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-05-03

Beslutsunderlag







Program - Funktionshinderkonferens 2018
Kraftsamling för Hälsa och Hållbar Hälso- och sjukvård, 2018-06-05
Inbjudan till SKL:s Landsbygdskonferens, 2018-06-13
Inbjudan - Beroendedagen, 2018-09-13
Save the date - Ungas tillit till vuxna

10 Justering av regionstyrelsens protokoll
den 15 maj 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll
samt
att protokollet justeras den x maj 2018.

11 Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista den 15 maj 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 10 maj 2018.

12 Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
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Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör

13 Informationsärende Människorättsarbetet i Region
Kronoberg
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till beslutet.
Föredragande
Susann Swärd, människorättsstrateg

14 Delårsrapport mars 2018 för Region
Kronoberg
Sammanfattning

Bereds vid extra arbetsutskott den 15 maj kl. 08.15.

15 Månadsrapport april 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)
Sammanfattning

Månadsrapporten färdigställs den 15 maj, handling delges styrelsen på sammanträdet.
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16 Centrala kollektivavtal 2018 –
Överenskommelser (18RGK744)
Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal
som lokalt kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de
centrala parterna den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning

Personalutskottet har berett följande nya eller ändrade centrala
kollektivavtal, för beslut av regionstyrelsen:
Traktamentsavtal TRAKT T
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har
slutit en ny överenskommelse med samtliga berörda
arbetstagarorganisationer om traktamentsavtal TRAKT T. Avtalet gäller
tills vidare från och med 2018-01-01. I samband med överenskommelsen
så upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
Studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta slöt
2014 en överenskommelse med OFRs förbudsområde Allmänkommunal
verksamhet och AkademikerAlliansen om bestämmelser för
studentmedarbetare. Avtalet syftar till att stärka övergången från studier
till arbete och stimulera framtida kompetensförsörjning.
Huvudöverenskommelse HÖK 16
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet
Pacta och OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet
och Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om att ta fram Centrala parters
syn på arbetstid.
Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om
ändringar och tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-
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01 tillförs bilagan Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande
arbetstidsförläggning (bilaga 5a).
Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala
arbetet. Bilagan innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande
regelverk om arbetsmiljö och arbetstider. Betydelsen av dialog om
arbetstidsförläggningen framhålls och att denna med fördel kan föras
inom samverkanssystemet. Förutsättningar för en väl fungerande
arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt exempel på ett antal frågor
som kan vara underlag för dialog om arbetstidsförläggning. Bilagan gäller
från och med 2018-01-11.
Beslutsunderlag

 §14 RSPU Centrala kollektivavtal 2018 – Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T, Överenskommelse om bestämmelser
för studentmedarbetare och ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse - HÖK 16  Förslag till beslut: Centrala kollektivavtal 2018 - TRAKT T,
Studentmedarbetare och HÖK 16
 Cirkulär 18:1 bilaga 5a till HÖK 16 Centrala parters syn på
förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning
 Cirkulär14:60 Bestämmelser för studentmedarbetere
 Cirkulär18:10 Bilaga 1
 Cirkulär18:10 Bilaga 2
 Cirkulär18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T

17 Beslut om allmän trafikplikt inom ramen
för Öresundstågsupphandling
(18RGK217)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-VäxjöKalmar.
Sammanfattning

Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och
möjliggör snabba och frekventa vardagsresor till och från skola och
arbete för dess invånare. Sedan trafiken startade med Öresundsbrons
öppnande år 2000 har systemet vuxit och är idag en viktig förutsättning
för tillväxten av funktionella arbetsmarknadsregioner i södra Sverige.
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De sex regioner som har Öresundstågstrafiken avser därför att
tillsammans upphandla trafiken inom Öresundstågssystemet. Trafikstart
för den nya trafiken är planerad till december 2019 och det nya avtalet
sträcker sig fram till december 2029.
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik att den
regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att
besluta om allmän trafikplikt för aktuell trafik.
Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de
intentioner som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet och
genom att besluta om allmän trafikplikt iklär sig Region Kronoberg ett
ansvar att tillhandahålla den beslutade trafiken.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Beslut om allmänn trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
 Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling

18 Förstudie - Småländsk superbuss
(17RK1179)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har tillsammans med Kalmar Länstrafik (KLT),
Regionförbundet i Kalmar län, Jönköpings Länstrafik (JLT), samt Region
Jönköpings län deltagit i en förstudie om ett småländskt
superbusskoncept. Studien har pågått mellan augusti 2017 och maj 2018.
Studien har varit finansierad genom Europeiska regionala
utvecklingsfonden och KLT har varit projektledare.
Superbussar kan förenklat sägas vara en utveckling och ytterligare
höjning av den kvalitet som idag erbjuds av regional och interregional
expresstrafik med buss.
Tre sträckor mellan Smålandslänen har identifierats som intressanta för
vidare studier.
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Projektgruppen har enats om att har en fortsatt god dialog mellan
Smålandslänen gällande trafikutveckling mellan våra län, som också bör
inbegripa utvecklade tankar om superbusskoncept.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förstudie Småländsk superbuss
 Tjänsteskrivelse- Förstudie Småländsk Superbuss

19 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
från Lena Myrskog, Region Kronoberg
(18RGK573)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen förelår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog,
överläkare vid Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta
en diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en
intraprenad vid bröstenheten och mammografienheten, i syfte att
bibehålla en välfungerande verksamhet.
Region Kronoberg avser inte att inleda en utredning av införande av
intraprenad i enlighet med förslagsställarens intentioner.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad
 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad
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20 Svar på skrivelse - Planera för palliativa
platser från Suzanne Frank (M) och
Roland Gustbée (M) (18RGK568)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M).
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M) och
Roland Gustbée (M)
I skrivelsen lyfts det fram att det finns behov av palliativa vårdplatser för
de patienter som behöver symptomlindring och att patienten har olika
behov som ställer krav på att hälso- och sjukvården. Det påtalas att det
saknas palliativa vårdplatser, både på CLV och LL vilket medför att
patienter i ett palliativt skede vårdas på vanliga vårdavdelningar
tillsammans med andra patienter vilket försvårar vårdpersonalens
möjlighet till att ge en god palliativ vård. Suzanne Frank och Roland
Gustbée föreslår att regionstyrelsen utreder behovet av palliativa
vårdplatser på CLV och LL, behovet av dessa platser ska sedan tas med i
planering av ny- och ombyggnationen av lasaretten. I detta arbete ska
pallativcentrum tillfrågas om de har möjlighet att bidra med kunskap och
erfarenheter.
Flertalet patienter som har palliativa vårdbehov som kan tillgodoses med
allmän palliativ vård och ges i Region Kronoberg på sjukhus, särskilda
boenden eller i hemmet. En mindre andel patienter har behov av
specialiserad palliativ vård som utförs av palliativa rådgivningsteamet
som är ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens
i palliativ vård.
Region Kronoberg deltar i Palliativt centrum för samskapad vård
tillsammans med Kampradstiftelsen, Linneuniversitetet samt länets
kommuner. Inom ramen för detta arbete utvecklas den palliativa vården i
länet.
Den palliativa vården i Region Kronoberg är inte heltäckande. Just nu
pågår en utredning med syfte att utreda förutsättningen för ett
cancercentrum i Region Kronoberg där också förutsättningarna för den
palliativa vården kommer att redovisas. Utredningen ska återrapporteras
till hälso- och sjukvårdsnämnden senast i juni 2018.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Planera för palliativa platser
 Svar på skrivelse - Planera för palliativa platser
 Skrivelse till Regionstyrelse - Planera för palliativa platser

21 Remissyttrande – Handlingsplan för
fossilfria drivmedel i Skåne (18RGK546)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Region Skåne.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande
över Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne.
Region Skåne har tagit fram förslag på Handlingsplan för fossilfria
drivmedel i Skåne. Handlingsplanen beskriver insatser inom
drivmedelsområdet som kan utföras av olika aktörer för att det skånska
transportsystemet ska bli klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030.
Region Kronoberg ser positivt på att Region Skåne tar fram en
handlingsplan för fossilfria drivmedel och att handlingsplanen kommer
var en viktig del för att nå de uppställda målen..
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
Remissvar - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
Följebrev till remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne
Remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne

22 Regiondagar 2019 (17RK2390)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
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att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta.
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Särskilt beslut om ledamöters deltagande fastställs i arbetsutskottet
senare under 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg genomför årliga Regiondagar. Dagarna är en
återkommande samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer.
Regiondagarna 2019 föreslås genomföras den 17-18 januari i Kosta.
Fokus för Regiondagarna 2019 är bland annat aktualiseringen av den
regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”.
Bifogat i handlingarna finns en kort nyhetstext om Regiondagarna 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regiondagar 2019

23 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
ordförande, 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Delegationsbeslut

 18RGK21-11 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2018Upphandling av vacciner
 18RGK21-14 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 14/2018Upphandling av Konduktiv pedagogik
 18RGK21-15 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 15/2018upphandling av rehabiliteringsresor utomlands- psoriasis
 18RGK21-16 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 16/2018Utredning av gällande driftsnormer
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 18RGK21-17 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2018Engångsinstrument för laparoskopisk och öppen kirurgi
 18RGK21-18 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2018Utlandsrekrytering av specialistläkare och sjuksköterskor
 18RGK29-16 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 16/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-17 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 17/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-18 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 18/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-19 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 19/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-20 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 20/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK25-17 Regionjuristens delegationsbeslut nr 17/2018Bruksvärdsprövning i hyresnämnden
 18RGK25-18 Regionjuristens delegationsbeslut nr 18/2018Överprövning av upphandling
 18RGK15-11 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 11/2018Samråd detaljplan Najaden 11, Tingsryds tätort, Tingsryds kommun
 18RGK34-9 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 9/2018. Ärende:
Utseende av ombud till årsstämma för Växjö Småland Airport AB
2018-04-16.

24 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Anmälningar



Cirkulär 18:12 Pensionsnämndens beslut om
omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-1231 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt
PFA och KAP-KL

Cirkulär 18:17 - Vårpropositionen och
vårändringsbudgeten för år 2018

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-05-03

 18RGK708-1 Skrivelse- Barnmorskor på BB / Förlossning i Region
Kronoberg
 18RGK708-2 Svar på skrivelse
 18RGK109-6 §27 HSN Informationsärende: Månadssammandrag
februari 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden
 18RGK110-1 §30 RUN Månadssammandrag 2018 regionala
utvecklingsnämnden
 18RGK111-1 §18 TN Månadssammandrag 2018 trafiknämnden
 18RGK112-3 §25 KN Månadssammandrag februari 2018
 18RGK112-2 Månadssammandrag KN februari2018
 18RGK411-4 Protokoll bolagsstämma Ryssby Gymnasiet AB, 201803-20

25 Övriga beslutsärenden

26 Övriga informationsärenden
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Växjö 2018-04-02

Motion angående åtgärder för att minska klyftorna i
cancersjukvården

Cancerfonden har nyligen offentliggjort sin analys av att människors utbildningsnivå
har stor betydelse för överlevnad av en cancersjukdom. Enligt analysen finns det
ingen större skillnad mellan olika utbildningsgrupper ifråga om insjuknande i cancer
men lågutbildade har betydligt lägre chans att överleva sin cancer jämfört med
högutbildade.
Högutbildade får ofta mer behandling. Som exempel i Cancerfondens rapport nämns
att sannolikheten för en lågutbildad man att få skelettröntgen vid prostatacancer är
betydligt lägre än att en högutbildad får det. Lågutbildade kvinnor har 40 procents
högre dödlighet i cancer i jämförelse med högutbildade kvinnor. Samma jämförelse
för män är 36 procent.
Vården ska enligt lagen och våra riktlinjer vara jämlik för alla människor. Men
statistiken visar att patienter behandlas olika beträffande utredningar och
behandlingar i vården. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och kräver åtgärder för
hur cancervården ska minska klyftorna beträffande vård och behandling mellan
människor med olika utbildningsnivå.
När nu Cancerfondens rapport visar på att cancervården inte är jämlik, är det viktigt
att vi tar nästa steg och tar reda på orsakerna till detta. Det räcker inte att konstatera
att det finns skillnader i vården, vi måste genom forskning ta reda på vad det beror
på. Region Kronoberg har i sin organisation FoU-enheten som skulle kunna prioritera
denna typ av forskning.
Region Kronoberg bedriver en stor onkologisk verksamhet som berör många
människor. Vi hoppas och utgår alla från att denna bedrivs med ett jämlikt
förhållningssätt beträffande vård, behandling och bemötande. Men för att säkerställa
detta anser vi att det behövs riktlinjer för hur man ska hantera cancervården i länet
för att minimera riskerna för ojämlikhet och därmed onödiga dödsfall.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
Att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker till varför
ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att verksamheten därefter ska kunna
föreslå åtgärder för en jämlik vård.

Suzanne Frank (M)

Roland Gustbée (M)
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Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg
Flera län i Sverige har infört Hospice som är en vård dygnet runt för patienter som har en obotlig sjukdom i
livets slutskede. Vården innebär att man tar hänsyn till hela människans behov. Det gäller smärtlindring och
medicinsk vård men även ett omhändertagande av patientens och anhörigas existentiella frågor och samtal
erbjuds av utbildad och erfaren personal.
Hospice är en utvecklad form av palliativ vård. Personalen arbetar i specialiserade team under dygnets alla
timmar och är tillgängliga för såväl patienterna som deras familjer. Det innebär en ovärderlig trygghet för alla
och även de närstående kan vara delaktiga i vården.
Allmän palliativ vård ges idag i Kronoberg till patienter som har behov av personal med grundläggande
kompetens i palliativ vård. Den ges på sjukhus, i särskilda boenden eller i hemmet. Flertalet patienter har
palliativa vårdbehov som kan tillgodoses med allmän palliativ vård.
Ett mindre antal patienter har behov av mer specialiserad palliativ vård. I Kronoberg idag finns det Palliativa
rådgivningsteamet som gör hembesök tillsammans med kommunernas sjuksköterskor och ger stöd kring
vårdsituationer och vid avancerad teknisk vård i hemmet. Teamet utgår från både Växjö och Ljungby och täcker
hela länet. Rådgivningsteamet arbetar dagtid måndag till fredag och består av läkare, sjuksköterskor och kurator.
Kronoberg är något av en vit fläck på kartan beträffande främst den specialiserade palliativa vården. Det är enligt
Prioriteringsutredningen dock ett prioriterat vårdområde som likställs med akutsjukvård. Vid kontakter med den
medicinska professionen inom vården framkommer att man ser ett stort behov av hospicevård i vårt län. Detta
involverar även samarbete med kommunerna och en lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Vårt palliativa
rådgivningsteam kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden hospicevården. Bedömningen är också att
Palliativt Centrum kan bidra med kompetens och Kampradstiftelsen torde vara intresserad av Hospicevård i
länet!
Med anledning av ovanstående föreslår jag
Att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder förutsättningarna för att bygga upp en
Hospicevård på lämplig plats för behövande patienter från hela länet.

Suzanne Frank (m)
2018-04-16
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-15

§296

Tidssättning av motion - Ny
ersättningsmodell i vårdvalet
(16RK1968)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i maj 2018, för att
folkhälsoberedningen ska kunna slutföra sitt uppdrag enligt regionstyrelsens
arbetsutskotts beslut § 331/2017.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L) har
lämnat en motion till regionfullmäktige med följande yrkanden:
- att en ny ersättningsmodell i vårdvalet införs med ålder 5 procent, CNI 10 procent och
ACG 85 procent.
- att för de besök som kräver tolk, utgår en extra ersättning med 500 kronor per besök.
- att detta genomförs snarast möjligt.
Tidigare behandling
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 331/2017
att remittera motionen till Folkhälsoberedningen för att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare ersättningsmodeller och jämförelser med andra
landstings/regioners modeller samt
att motionen behandlas av regionfullmäktige under hösten 2017.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet mellan 9.15-9.30 för överläggningar.
Yrkanden
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige
i maj 2018, för att folkhälsoberedningen ska kunna slutföra sitt uppdrag enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts beslut § 331/2017.
- Suzanne Frank (M) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i december
2017, och därför beredas av ett arbetsutskott inför regionstyrelsen den 21 november
2017.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-15

Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
- Suzanne Franks (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförande Anna Franssons (S) yrkande röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S) yrkande
med resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.
Reservation
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Suzanne Franks (M) yrkande.
Expedieras till

Folkhälsoberedningen
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-15

Regionfullmäktige, maj 2018
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Program Funktionshinderskonferens 2018
24 maj
11:00

Registrering i hotellreceptionen

12:00

Lunch

13:00

Välkomna till Region Skåne
Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande
Ewa Pihl-Krabbe, ordförande habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
Kan digitalisering lösa välfärdens utmaningar?
Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting
Kaffe
Dolores Öhman, ordförande i Region Skånes beredning för e-hälsa
Frågor och diskussioner
Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet
Birgitta Fagervall-Yttling, Sveriges Kommuner och Landsting

17:15

Tid att njuta av Båstad

19:30

Mingel i loungen vid konferensrummet

20:00

Middag

25 maj
8:30

Välkomna till en ny dag
Ewa Pihl-Krabbe, ordförande habiliterings- och hjälpmedelsnämnden
E-hälsa – hinder eller möjlighet för personer med funktionsnedsättning?
Sofia Karlsson, Funktionsrätt Sverige
Kaffe
Tillgänglighet till e-hälsa och viljan att använda den – hur ser det ut?
Stefan Johansson, Begripsam
Positionspapper, funktionshinder och delaktighet
Eva Olofsson, SKL - Beredningen för primärvård och äldreomsorg
Avslutning och sammanfattning

12:00

Lunch

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Carlsson, Kerstin
Nilsson Per-Henrik HSJ hälso- o sjukv ledn g
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Välkommen till Kraftsamling för Hälsa och Hållbar Hälso- och sjukvård
den 27 april 2018 12:33:45

Välkommen till Kraftsamling för Hälsa och Hållbar Hälso- och sjukvård
Dags att säkra din plats!
Här kommer uppdaterad information om det seminarium Socialstyrelsen arrangerar tillsammans
med Socialdepartementet, European Observatory och flera internationella aktörer den 5 juni
2018.
Använd länken nedan för att:
1) Registrera dig till seminariet
2) Hitta den preliminära agendan
3) Ta del av länkar till bakgrundsinformation som kan vara av värde att ta del av inför mötet.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/kraftsamlingforokadhalsaochhallbarhalsoochsjukvard
Webbplatsen kommer att uppdateras efter hand.
Vi bjuder första hand in beslutsfattare på regional och lokal nivå, inklusive professions- och
patientföreträdare.

Frågor om seminariet kan ställas till:
Ingrid Schmidt, projektledare och styrelseledamot för Sverige i European Observatory.
Avdelningen för Utvärdering och analys
Tel 070 -162 3998
http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory
och
Kerstin Carlsson, utredare och internationell samordnare, ansvarig för Socialstyrelsens arbete
med Agenda 2030, Generaldirektörens stab
Tel 070-162 3206
http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/agenda2030

Hälsningar
Kerstin
.....................................................................
Kerstin Carlsson
Utredare, internationell samordning
075-247 32 06

070-162 32 06
SOCIALSTYRELSEN
Generaldirektörens stab
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Save the date

SKL:s Landsbygdskonferens den 13 juni

Datum.

Onsdagen den 13 juni

Ange plats.

Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Tid

10:00-15:00 (inkl. fika och lunch)

Kostnad.

2500 kr (exkl. moms)

Anmälan.

Öppnar i början av maj

Sällan har landsbygden varit högre upp på den politiska agendan. En ny landsbygdspolitik
är presenterad av regeringen samtidigt som man inom EU börjar förhandlingarna om den
nya gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Den svenska landsbygdspolitiken är i
förändring och det kommer att påverka boende och verksamma på landsbygder i hela
landet.
Av denna anledning bjuder SKL in till en Landsbygdskonferens. Vi kommer att utgå från
den landsbygdsproposition som regeringen lämnat in till riksdagen, där den nya
landsbygdspolitiken presenteras. Här diskuteras bland annat vad propositionen innebär för
Sveriges landsbygder samt hur boende och verksamma på landsbygden påverkas. Vi
kommer även att få ta del av EU-kommissionens tankar kring den framtida Europeiska
jordbrukspolitiken och dess inverkan på Sveriges landsbygder.
Medverkar gör bland annat representanter från Regeringskansliet, EU-kommissionen och
Tillväxtverket samt organisationer som Småkom och Hela Sverige ska leva.
Varmt välkomna till SKL onsdagen den 13 juni!
Fullständigt program presenteras i början av maj månad.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Region Kronobergs e-postfilter har kategoriserat mailet som
"Marknadsföring och nyhetsbrev".
Du får själv avanmäla utskickat till avsändaren om du inte
önskar mottaga fler liknande mail.
Länk för avanmälan finner du oftast längst ner i mailet.
From:
Sent:
To:
Subject:
Stockholm

"Expo Medica" <noreply@expomedica.anpdm.com>
Mon, 16 Apr 2018 14:25:15 +0200
"Region Kronoberg Officiell brevlåda" <region@kronoberg.se>
[Nyhet/Reklambrev] Boka tidigt pris - Beroendedagen den 13 september 2018,

Vår uppskattade konferens; Beroendedagen går för 8e året i
rad den 13 september 2018 i Stockholm!

Ser mailet konstigt ut? Klicka här för att läsa det i webversion >>

Välkommen till Beroendedagen den 13 september 2018 på 7A
Odenplan, Odengatan 65 i Stockholm!
Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring, av hjärnans belöningssystem där minnen av de
upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. Idag klassas beroende av cigaretter, alkohol, droger,
tabletter samt spel om pengar som beroendesjukdom.
Under denna dag belyser vi bland annat beteenden som man kan bli beroende av, så som, överätande
och sociala medierberoenden. Dagen tar även upp olika synsätt på beroendebehandlingar och många
intressanta föreläsningar om egenupplevda erfarenheter av beroendesjukdomar.
Här kan du sätta ihop ditt eget program utifrån 4 parallella spår.

Praktisk information
Deltagaravgift: 1995 kr, för- och eftermiddagsfika samt lunch ingår.
Erbjudande - Gå 5 betala för 4, gäller vid bokning före den 31 maj (1596 kr per person)
Alla priser är exklusive moms.
Tid och plats: 13 september 2018, 7A Odenplan, Odengatan 65 i Stockholm
Hela programmet och mer information: www.beroendedagen.se
Anmälan och information: Maria Cederlöf 0708-97 35 02, Michaela Wall 0709-98 54 98 eller e-post
info@expomedica.se

Varmt välkommen till Beroendedagen!
Ur Beroendedagens program 2018:
Plenumsamtal – Beroendesjukdomar är en av våra största folksjukdomar!
Och den ökar i alla former! Sjukdomen är som en krypande terrorattack men vi vill inte se det! Vart finns
viljan att göra något åt dessa sjukdomar i vårt samhälle 2018? Varför vill vi ingen se att den sliter sönder
familjer, barn, den drabbade, samhälle och oskyldiga människor runt omkring oss? Vi vet
att beroendesjukdomar (substans) kostar det svenska samhället 13,7 miljarder kronor per år. Vi vet att
sjukdomen kan drabba vem som helst. Men stigman är stor – Vi tänker på de mest utslagna vi ser –

Kurs den 14/9 2018 med Stefan Sandström
- Vanmaktens barn
Djupa känslor av vanmakt ligger bakom några av våra
tids viktigaste samhällsproblem såsom våld mot
kvinnor, gängvåld, auktoritära ideologier, terrorism
och attacker mot blåljuspersonal. Inom politiken är det
nu högsta mode att bjuda över varandra när det gäller
straffskärpningar för dessa brott. Ändå vet vi att
sådana åtgärder inte leder till resultat. Istället måste
man adressera de underliggande problemen, och det
är vad denna utbildningsdag handlar om.
- Så skapar djupa vanmaktskänslor antidemokratiska
och förtryckande beteenden.
- Sadistiska mönster – viljan till makt.
- Hur vanmakten uppstår hos individen
- Sexism och patriarkala strukturer
- Gruppmönster: auktoritära ideologier såsom fascism,
kommunism, fundamentalistiska religiösa ideologier
m.m.
- Attacker mot blåljuspersonal, grön laser m.m.
- Troll på nätet
- Maktetik

Läs mer om kursen här >>>

Detta nyhetsbrev har skickats till landstinget@ltkronoberg.se.
Vill du inte längre ha information från oss? Klicka här för att avregistrera dig.

Expo Medica Svenska AB
Tel växel: 08-23 73 10 • info@expomedica.se
Malmö: Krusegatan 19, 212 25 Malmö
Stockholm: Västmannagatan 15, 111 24
Stockholm

HUR STÄRKER VI UNGAS TILLIT?
Vi presenterar resultatet av en studie
om ungas tillit till vuxna i Kronobergs
län. Boka upp tiden redan nu!

MÅNDAG

Välkommen till
konserthuset i Växjö kl. 9-12

Har du frågor? folkhalsa@kronoberg.se

”

24

SEPTEMBER

Jag kommer aldrig ge upp förrän det
blir mer tillit och att människor kommer att umgås
mer med varandra. Om man inte försöker så kommer
ingenting att förändras.” Tjej 17 år
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-30

§14

Centrala kollektivavtal 2018 –
Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T,
Överenskommelse om bestämmelser
för studentmedarbetare och
ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse - HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård (18RGK744)
Beslut

Regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning

Traktamentsavtal TRAKT T
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit en ny
överenskommelse med samtliga berörda arbetstagarorganisationer om traktamentsavtal
TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från och med 2018-01-01. I samband med
överenskommelsen så upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
Studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta slöt 2014 en
överenskommelse med OFRs förbudsområde Allmänkommunal verksamhet och
AkademikerAlliansen om bestämmelser för studentmedarbetare. Avtalet syftar till att
stärka övergången från studier till arbete och stimulera framtida kompetensförsörjning.
Huvudöverenskommelse HÖK 16
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en
gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om att ta
fram Centrala parters syn på arbetstid.
Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar och
tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan Centrala
parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5a).

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-04-30

Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Bilagan
innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om arbetsmiljö och
arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen framhålls och att denna
med fördel kan föras inom samverkanssystemet. Förutsättningar för en väl fungerande
arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt exempel på ett antal frågor som kan vara
underlag för dialog om arbetstidsförläggning. Bilagan gäller från och med 2018-01-11.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Centrala kollektivavtal 2018 - TRAKT T, Studentmedarbetare och
HÖK 16
 Cirkulär18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
 Cirkulär18:10 Bilaga 1
 Cirkulär18:10 Bilaga 2
 Cirkulär14:60 Bestämmelser för studentmedarbetere
 Cirkulär 18:1 bilaga 5a till HÖK 16 Centrala parters syn på förutsättningar för en väl
fungerande arbetstidsförläggning

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK744
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2018-04-19

Regionstyrelsens personalutskott

Centrala kollektivavtal 2018 – Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T, Överenskommelse om
bestämmelser för studentmedarbetare och ändringar och
tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen
besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.

Sammanfattning
Traktamentsavtal TRAKT T
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit en
ny överenskommelse med samtliga berörda arbetstagarorganisationer om
traktamentsavtal TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från och med 2018-01-01. I
samband med överenskommelsen så upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT
04, att gälla.
Studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta slöt 2014 en
överenskommelse med OFRs förbudsområde Allmänkommunal verksamhet och
AkademikerAlliansen om bestämmelser för studentmedarbetare. Avtalet syftar till
att stärka övergången från studier till arbete och stimulera framtida
kompetensförsörjning.
Huvudöverenskommelse HÖK 16
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och
Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet
innehåller en avsiktsförklaring om att ta fram Centrala parters syn på arbetstid.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK744
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2018-04-19

Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar
och tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan
Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5a).
Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet.
Bilagan innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om
arbetsmiljö och arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen
framhålls och att denna med fördel kan föras inom samverkanssystemet.
Förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt
exempel på ett antal frågor som kan vara underlag för dialog om
arbetstidsförläggning. Bilagan gäller från och med 2018-01-11.

Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott

Bilaga:

-

Caroline Palmqvist
HR-direktör
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Cirkulär14:60 Bestämmelser för studentmedarbetare
Cirkulär 18:1 bilaga 5a till HÖK 16 Centrala parters syn på
förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning

Sida 2 av 2

TRAKT T
I lydelse fr.o.m. 2018-01-01

Innehåll
Förhandlingar om Traktamentsavtal - TRAKT T ................................................. 3
Avtal om traktamente och resetillägg - TRAKT T ............................................... 7
Riktlinjer ................................................................................................................ 9
Redogörelse för traktamentsavtalet ..................................................................... 10

31 3 17 03— SKL Kommentus AB
Ersätter 31 3 17 02

Förhandlingar om Traktamentsavtal - TRAKT T
Parter
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan
samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och
till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra.
§ 1 Innehåll
Parterna träffar detta kollektivavtal TRAKT T, nedan kallat avtalet. Till avtalet
hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1-2
a) Avtal om traktamente och resetillägg TRAKT T, med tillhörande bilaga
(bilaga 1)
b) Redogörelse för traktamentsavtalet (bilaga 2)
§ 2 Ändringar och tillägg
I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna under avtalets giltighetsperiod träffar överenskommelse om.
Parterna är överens om att uppta förhandlingar i det fall att skatteregler för traktamentsbelopp förändras.
§ 3 Tvisters handläggning
Uppstår tvist som rör tolkning och tillämpning av detta avtal och av överenskommelse som slutits med stöd av detta ska ärendet handläggas i den ordning
som föreskrivs i Kommunalt huvudavtal (KHA).
§ 4 Rekommendation om lokalt kollektivavtal TRAKT T
Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting/region,
eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att anta
TRAKT T som lokalt kollektivavtal med den utformning som framgår av
bilaga 1.
Parterna är överens om att sådant lokalt kollektivavtal ska anses ha kommit till
stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta TRAKT T som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till arbetstagarorganisation, som begär det.
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För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta träffas härmed
lokalt kollektivavtal TRAKT T.
§ 5 Giltighet och uppsägning
1. Detta kollektivavtal, TRAKT T, ersätter 2018-01-01 TRAKT 04 i lydelse
fr.o.m. 2012-01-01 och gäller från och med detta datum tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader.
Säger central part upp TRAKT T upphör lokalt kollektivavtal att gälla vid
samma tidpunkt som TRAKT T om inte annat överenskoms mellan centrala parter.
2. Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal.
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§ 6 Avslutning
Förhandlingen förklaras avslutad.
Vid protokollet
Johannes Isaksson
Justeras
För Sveriges Kommuner och Landsting
Agneta Jöhnk
För Arbetsgivarförbundet Pacta
John Nilsson
För Svenska Kommunalarbetareförbundet
Lenita Granlund
För OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
jämte i förbundsområdet ingående organisationer
Eva-Lotta Nilsson

Markus Furuberg

För OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
jämte i förbundsområdet ingående organisationer
Torbjörn Bidebo

Annelie Söderberg

För OFR:s förbundsområde Läkare
jämte i förbundsområdet ingående organisationer
Peter Wursé
För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
Ingrid Lindgren Andrén

Elisabeth Ollesdotter

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer
Ann Garö
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Avtal om traktamente och resetillägg - TRAKT T
1. Vissa definitioner
Förrättning
tjänstgöring som arbetstagare beordrats fullgöra på annat ställe än tjänstestället.
Flerdygnsförrättning
förrättning som medför övernattning utom bostaden.
Tjänsteställe
enligt definition i inkomstskattelagen. För arbetstagare som regelmässigt tjänstgör på flera arbetsplatser kan vid förhandlingar mellan de lokala parterna fastställas att arbetstagaren ska ha flera tjänsteställen.
Anmärkning
Parterna är ense om att bestämmelserna om tjänsteställe inte innebär annat än att nuvarande praxis ska tillämpas även i fortsättningen. Detta gäller även när ett geografiskt
område är tjänsteställe.

Vanliga verksamhetsorten
enligt definition i inkomstskattelagen.
Tjänsteresa
av förrättning direkt föranledd resa.
2. Traktamenten m.m.
Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalar arbetsgivaren ersättning för logikostnad och traktamenten enligt de bestämmelser som
anges i inkomstskattelagen och med Skatteverkets vid var tidpunkt gällande
schablonbelopp
Traktamenten kan reduceras enligt de principer som anges i inkomstskattelagen.
Beloppen för traktamenten vid tjänsteresa i Sverige enligt detta avtal förändras
vid samma tidpunkt som maximibeloppet för avdrag för förhöjda levnadsomkostnader enligt inkomstskattelagen ändras.
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Anmärkning
Det är endast ökningen av levnadskostnaderna som ska beaktas. Exempel på ökade
levnadskostnader är utgift för logi, ökad kostnad för mat och dryck samt diverse småutgifter
såsom telefonsamtal och tidningar

3. Resetillägg
Resetillägg utges, såvida inte de lokala parterna enas om annat, när traktamente
utges.
Resetilläggen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som
förutsätts i semesterlagen.
Resetillägg kan reduceras med hälften av det belopp som traktamente för aktuell
dag reduceras med.
Beloppen för resetillägg förändras vid samma tidpunkt som traktamente enligt
följande:
- Resetillägget för hel dag reduceras med belopp motsvarande 50 % av det
belopp som traktamentet för hel dag höjs med och
- resetillägget för halv dag reduceras med belopp motsvarande 50 % av det
genomsnittliga belopp som traktamentet för hel och halv dag höjs med.
Anmärkning
Resetillägg är att betrakta som en övergångsbestämmelse i samband med träffande av
Traktamentsavtal – 91.

4. Utlandsresor
Parterna är överens om att arbetsgivaren vid utlandsresor bör tillämpa bestämmelserna i inkomstskattelagen och Skatteverkets anvisningar i tillämpliga delar.
5. Riktlinjer för lokala bestämmelser
Riktlinjer (mall) för lokala bestämmelser om färdsätt, reseräkning m.m. enligt
bilaga 1.
6. Lokalt kollektivavtal
Lokalt kollektivavtal som träffas på grundval av TRAKT T ska ansluta till inkomstskattelagen och Skatteverkets anvisningar för avdrag för ökade levnadskostnader m.m. Riktlinjer (lokalt fastställda).
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Riktlinjer (lokalt fastställda)
Tillämpningsområde
Arbetstagare, undantag
Resekostnadsersättning
Tåg, flyg, blankett etc.
Färdväg
Anses påbörjad respektive avslutad
Färdsätt
Minsta totala kostnad
Övrigt
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Redogörelse för traktamentsavtalet
Bakgrund
Vid förhandlingarna om TRAKT 91 kom parterna överens om att de traktamenten som betalas enligt det centrala traktamentsavtalet skulle följa de principer
som anges i skattelagstiftningen. Traktamentsbeloppen vid inrikes tjänsteresa
fastställdes också till samma belopp som det då gällande högsta skattefria traktamentet enligt skattelagstiftningen. 1994 kompletterades avtalet med en överenskommelse som innebär att traktamentsersättningen enligt TRAKT utgår med
samma belopp som maximibeloppet för avdrag för förhöjda levnadsomkostnader
vid tjänsteresa enligt skattelagstiftningen.
Resetillägget enligt punkt 3 utgår som en skattepliktig löneförmån vid sidan av
traktamentet och en minskning av detta sker succesivt då Skatteverkets schablonbelopp för traktamenten höjs.
Vid förhandlingar om TRAKT T gjordes justeringar i avtalet för att åstadkomma
en automatisk följsamhet till kommande förändringar av Skatteverkets schablonbelopp. Samtidigt gjordes viss redigering. Dessa ändringar har inte inneburit någon materiell förändring av avtalet.
Parterna noterade att eventuellt kommande beloppsjusteringar i enlighet med avtalets beräkningsprincip (punkt 2 och 3) kan göras utan att nya förhandlingar behöver upptas. Arbetsgivarorganisationen har i sådant fall en skyldighet att informera arbetstagarorganisationerna innan förändringar införs.

Skillnaden mellan traktamente och lön
Traktamentsersättningar som betalas enligt det centrala traktamentsavtalet är
ingen löneförmån utan avsikten är att traktamentet ska täcka de eventuella merkostnader som en arbetstagare kan ha haft under en tjänsteresa.
Huvudregeln enligt inkomstskattelagen är att alla ersättningar och förmåner som
en arbetsgivare utger till en arbetstagare är skattepliktiga, såvida det inte särskilt
reglerats att just den förmånen är skattefri.
Enligt 1 § 12 kapitlet i inkomstskattelagen får en skattskyldig dock minska den
beskattningsbara inkomsten med vissa utgifter.
Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor är avdragsgilla om de uppkommit i
samband med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten och inte
överstiger ett maximibelopp vid inrikes resa eller ett normalbelopp vid utrikes
resa. Maximibelopp och normalbelopp fastställs av Skatteverket enligt de principer som anges i inkomstskattelagen. Det innebär att ersättningar enligt
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TRAKT T betalas ut endast vid förrättning som medfört övernattning utanför
verksamhetsorten.
Om traktamenten eller andra ersättningar som arbetsgivaren betalar överstiger
det högsta skattefria traktamentet enligt skattelagstiftningen ska den överskjutande delen behandlas som lön. Det innebär att resetillägget som kan betalas
enligt TRAKT T behandlas som lön.
För att en ersättning inte ska beskattas krävs att alla förutsättningar för skattefrihet enligt skattelagstiftningen uppfylls. Det innebär att olika former av lokalt
överenskomna ersättningar som ibland betalas till arbetstagare i samband med
att de gjort endagsresor alltid ska behandlas som lön även om ersättningen kallas
för ”traktamente”.

Definitioner
Vissa begrepp som används i TRAKT T definieras i inkomstskattelagen.
Tjänsteställe
Enligt 8 § 12 kapitlet inkomstskattelagen är tjänstestället den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på
arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige
hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.
För vissa arbetstagare är tjänstestället inte en viss angiven adress utan ett
geografiskt område t.ex. kommun.
Enligt bestämmelserna i TRAKT T kan de lokala parterna träffa överenskommelse om att arbetstagare som regelmässigt arbetar på flera arbetsplatser ska ha
flera tjänsteställen.
Vanliga verksamhetsorten
Enligt 7 § 12 kapitlet inkomstskattelagen är vanlig verksamhetsort ett område
inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe.
Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom 50 kilometer från
den skattskyldiges bostad.
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Minskat traktamente om arbetstagaren fått fria måltider
I samband med resor i arbetet kan kostnaderna för måltider bli högre än då
arbetstagaren vistas på hemorten. För att täcka eventuella merkostnader får
arbetstagaren traktamente. Traktamentet är en schablonersättning. Därför
behöver arbetstagaren inte styrka sina utgifter.
Om en eller flera måltider under tjänsteresan bekostas av annan än arbetstagaren
ska traktamentet reduceras. Ett exempel på detta är när ändamålet med resan är
ett studiebesök och värden för studiebesöket bjuder på lunch. Ett annat exempel
är när arbetstagare reser till en annan ort för att gå på en kurs för vilken arbetsgivaren betalar en avgift som även inkluderar måltider och logi. I båda dessa fall
har arbetstagaren sluppit utgifter för en eller flera måltider.
Enligt § 2 i TRAKT T ska traktamentet minskas enligt de principer som anges i
17 § 12 kapitlet inkomstskattelagen. Dessa finns närmare utvecklade i Skatteverkets föreskrifter och meddelanden. Där anges bl.a. att traktamentet alltid ska
minskas om någon annan än den skattskyldige (arbetstagaren) betalat måltiden.
Enligt Skatteverkets anvisningar är en måltid som arbetsgivaren betalar också
skattepliktig (kostförmån). Det spelar ingen roll om måltiden erhålls på den
vanliga arbetsplatsen eller i samband med en tjänsteresa inom eller utom riket.
Det finns dock vissa undantag. Dessa redovisas i nedanstående tabell.
Reducering av
traktamente

Kostförmån
(Beskattningsbara
inkomsten ökas)

Kost i samband med tjänsteresa

ja

ja

Obligatorisk hotellfrukost

ja

nej

Obligatorisk kost på allmänna
kommunikationsmedel

nej

nej

Extern representation

ja

nej

Måltid – Bjuden av affärskontakt

ja

nej

Intern representation

ja

nej
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Nattschablon
Om arbetstagaren inte kan styrka sina logikostnader kan arbetsgivaren betala ut
nattschablon enligt Skatteverkets schablonbelopp.
Observera att nattschablon utbetalas endast för nätter som arbetstagaren övernattat på annan plats än bostaden. Tidig avresa (före kl. 06.00) eller sen återkomst
(efter kl. 00.00) berättigar inte till nattraktamente. I dessa fall har ju
arbetstagaren inte haft några extrakostnader för övernattning.

Tjänsteresa till utlandet
Vid utlandsresor bör arbetsgivaren tillämpa Skatteverkets bestämmelser i tilllämpliga delar. Det innebär att arbetsgivaren bör, om det inte finns anledning till
annan bedömning, utbetala traktamentsersättning med det belopp för respektive
land som anges i Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för ökade
levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning. Ett exempel på omständigheter som medför att det kan finnas anledning att
frångå den rekommenderade ersättningsnivån är när resan ingår i ett ”paketarrangemang” som inkluderar även måltider.
För att arbetsgivaren ska kunna betala ut traktamenten vid tjänsteresa till utlandet måste det även här vara fråga om en tjänsteresa förenad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. Om den anställde uppehåller sig i flera länder under samma dag kan traktamente betalas ut med normalbeloppet för det
land där den längsta tiden av dagen (06.00–24.00) har tillbringats. Här bortses
från restid m.m. med flyg och båt. Om den anställde vistats största delen av
tjänsteresetiden i Sverige under avrese- eller hemkomstdagen, motsvaras skattefri ersättning av maximibeloppet för inrikes resa.
För logikostnader gäller samma regler som vid inrikes tjänsteresa, nämligen
faktisk logikostnad eller, om logikostnaden inte kan visas, 50 procent av
normalbeloppet (dagtraktamentet) per natt för det land där natten tillbringas.
Normalbeloppen för respektive land fastställs av Skatteverket. Beloppen framgår av Skatteverkets allmänna råd som bl.a. finns på Skatteverkets hemsida.

Reseräkning
Numera finns inte några överenskommelser mellan parterna eller andra
regleringar rörande reseräkning. Det kan dock vara lämpligt att ange vilka
regler som ska gälla för reseräkningar.
Enligt praxis ska arbetstagare ange ersättningsanspråk med anledning av förrättning i reseräkning. Reseräkningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att
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kunna bedöma vilka ersättningar som ska utbetalas. Exempel på sådana uppgifter är resans ändamål, tid för avresa och återkomst och färdmedel.
Reseräkning bör avlämnas snarast efter det att en förrättning avslutats. Med
”snarast” avses normalt inom en månad. Anledningen till att reseräkning ska
lämnas utan onödigt dröjsmål är att arbetsgivaren ska ha en rimlig möjlighet att
kontrollera uppgifterna i reseräkning.
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Beloppsberäkning fr.o.m. 2018-01-01
Traktamentsbelopp 2018 enligt Skatteverkets schablon vid
flerdygnsförrättning utom den vanliga verksamhetsorten
Natt 00.00–06.00
avser logi

Halv dag

Hel dag 06.00–24.00

mer än 1 timme av
tiden ovan

mer än 4 timmar, påbörjats
före kl. 20.00 (avresedag)
resp. avslutats efter
kl. 10.00 (hemresedag)

mer än 18 timmar eller
påbörjats före kl. 12.00
(avresedag) resp. avslutats
efter kl. 19.00
(hemresedag)

115:-

230:161:-2

115:-1

Resetillägg 2018, enligt punkt 3.

Halv dag
mer än 4 timmar

Hel dag
mer än 18 timmar

11:-

100:-

1 Utges inte då arbetsgivaren bekostat logi.
2 Efter tre månader vid tjänsteresa mer än tre månader på en och samma ort.
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CIRKULÄR 18:10
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Johannes Isaksson, Jeanette Hedberg, Carina Rajala
Nyckelord: TRAKT T, TRAKT 04, traktamente,
resetillägg, beloppsberäkning

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena
sidan, samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal
verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående
organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra,
har överenskommelse om TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller
förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår i TRAKT T.
Avtalet gäller tills vidare från med 2018-01-01.
I och med överenskommelsen upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.
Nedan följer en kort redovisning i punktform avseende ändringar och tillägg.







Avtalet gäller tillsvidare och ersätter TRAKT 04 och eventuella andra lokala
överenskommelser som har slutits med stöd av TRAKT 04.
Viss redigering har genomförts i avtalet. Förändringarna innebär inte någon
materiell förändring.
Ändring har gjorts för att åstadkomma en automatisk följsamhet till framtida
förändringar av Skatteverkets schablonbelopp. Detta innebär att beloppen i
framtiden kan förändras utan att förhandlingar avseende TRAKT T behöver
upptas. SKL kommer att informera om framtida förändringar av beloppen.
Med avtalet följer information om gällande belopp fr.o.m. 2018-01-01.
Informationen är formellt sett inte en del av avtalet.
De centrala parterna är överens om att uppta förhandlingar om reglerna i
gällande regelverk avseende traktamentsbelopp ändras.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Rekommendation till beslut
Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting/region, eller
kommunalförbund att anta TRAKT T som lokalt kollektivavtal med den utformning
som framgår av bilaga 1. Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till
arbetstagarorganisation som begär det.
För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta träffas härmed lokalt
kollektivavtal TRAKT T.
Frågor
Frågor om innehållet kan ställas till SKL: Johannes Isaksson och Carina Rajala.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Jeanette Hedberg

Johannes Isaksson
Bilagor:
TRAKT T i lydelse fr.o.m. 2018-01-01, med bilagor.
Information om beloppsberäkning fr.o.m. 2018-01-01.

2 (2)
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK217
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-18

Regionstyrelsen

Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för
Öresundstågsupphandling

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar.

Sammanfattning
Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och möjliggör
snabba och frekventa vardagsresor till och från skola och arbete för dess invånare.
Sedan trafiken startade med Öresundsbrons öppnande år 2000 har systemet vuxit
och är idag en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella
arbetsmarknadsregioner i södra Sverige.
De sex regioner som har Öresundstågstrafiken avser därför att tillsammans
upphandla trafiken inom Öresundstågssystemet. Trafikstart för den nya trafiken är
planerad till december 2019 och det nya avtalet sträcker sig fram till december
2029.
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att besluta om allmän
trafikplikt för aktuell trafik.
Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner
som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet och genom att besluta om
allmän trafikplikt iklär sig Region Kronoberg ett ansvar att tillhandahålla den
beslutade trafiken.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag- Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK217
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-10

Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
Ärende
Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och möjliggör
snabba och frekventa vardagsresor till och från skola och arbete för dess invånare.
Sedan trafiken startade med Öresundsbrons öppnande år 2000 har systemet vuxit
och är idag en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella
arbetsmarknadsregioner i södra Sverige.
De sex regioner som har Öresundstågstrafiken avser därför att tillsammans
upphandla trafiken inom Öresundstågssystemet. Trafikstart för den nya trafiken är
planerad till december 2019 och det nya avtalet sträcker sig fram till december
2029.
Inför upphandlingen av ovanstående linjer har så kallat samråd inför upphandling
(SIU) genomförts i syfte att bland annat utröna intresse för att driva kommersiell
tågtrafik på de sträckor som planeras för upphandling. SIU genomfördes den 16
maj 2017 och ingen av de närvarande tågoperatörerna svarade att de var
intresserade av att köra denna avtalstrafik kommersiellt.
Beslut om allmän trafikplikt har föregåtts av en överenskommelse mellan de sex
berörda länen i Sydsverige som omfattas av öresundstågstrafiken.
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra vilka sträckor den allmänna
trafikplikten ska omfatta. Varje part fattar därefter beslut om trafikplikt för trafik i
sitt eget län samt till viktiga målpunkter (stationer) i intilliggande län, vilket detta
ärendet syftar till.

Vad är allmän trafikplikt?
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att besluta om allmän
trafikplikt för aktuell trafik. Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett
verkställighetsbeslut av de intentioner som kommer till uttryck i
trafikförsörjningsprogrammet.
Begreppet allmän trafikplikt innebär att Region Kronoberg genom att besluta om
allmän trafikplikt iklär sig ett ansvar att tillhandahålla den beslutade trafiken.
Beslut om allmän trafikplikt kan bara gälla regional kollektivtrafik. Det innebär
sådan trafik som med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att
tillgodose resenärers behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och med
hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov. Beslut om allmän
trafikplikt ska vidare kunna härledas ur aktuellt trafikförsörjningsprogram.

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK217
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-10

Genomförande
Genom att fatta beslut om trafikplikt på den föreslagna sträckan tar Region
Kronoberg ansvar för att långsiktigt erbjuda invånarna goda resmöjligheter med
den snabbhet som tågtrafik innebär, vilket vi kan göra genom att vara en del av ett
sammanhållet tågsystem i södra Sverige.
Öresundstågstrafiken ligger helt i linje med Region Kronobergs
trafikförsörjningsprogram och utgör ryggraden i den sydsvenska kollektivtrafiken.
Trafiken möjliggör daglig pendling, bidrar till att knyta samman orter och regioner
och bidrar till minskad klimatpåverkan. Tågtrafiken bidrar till utveckling i länet och
är en viktig faktor för att orter, bygder samt näringslivet ska kunna växa och
utvecklas.Trafiken kompletteras på flera sträckor i södra Sverige av tågtrafik med
en tätare uppehållsbild, exempelvis Krösatåg och Pågatåg.
Öresundstågstrafiken har sedan starten utvecklats mycket positivt. Resandet i
tågsystemet i Kronoberg ökar varje år och under 2017 var ökningen hela 7 %.
Sträckan Växjö-Kalmar trafikeras idag av 10-12 dubbelturer/vardag. På denna
sträcka kompletteras trafiken av SJ:s regionaltågstrafik mellan Kalmar och
Göteborg.
Sträckan mellan Växjö-Hässleholm trafikeras av 17 dubbelturer/vardag, med
förstärkning från Älmhult och söderut. På sträckan finns också Krösatågstrafik
och från Alvesta och söderut tillkommer SJ:s fjärrtågstrafik samt Snälltåget. Under
helger är turutbudet lägre.
I nuläget föreslås utbudet ligga kvar på denna nivå, men trafikutbudet och/eller
kapaciteten kan komma att förändras om andra resbehov uppstår.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Beslut om allmänn trafikplikt medför inte några ekonomiska konsekevenser.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta om allmän trafikplikt för de sträckor i Kronoberg,
samt till målpunkt i angränsande län, som under avtalsperioden förväntas trafikeras
med Öresundståg;


Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar

Beslutsunderlag
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1179
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-18

Regionstyrelsen

Förstudie Småländsk superbuss

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att notera informationen till protokollet

Sammanfattning
Region Kronoberg har tillsammans med Kalmar Länstrafik (KLT),
Regionförbundet i Kalmar län, Jönköpings Länstrafik (JLT), samt Region
Jönköpings län deltagit i en förstudie om ett småländskt superbusskoncept.
Studien har pågått mellan augusti 2017 och maj 2018. Studien har varit finansierad
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och KLT har varit projektledare.
Superbussar kan förenklat sägas vara en utveckling och ytterligare höjning av den
kvalitet som idag erbjuds av regional och interregional expresstrafik med buss.
Tre sträckor mellan Smålandslänen har identifierats som intressanta för vidare
studier.
Projektgruppen har enats om att har en fortsatt god dialog mellan Smålandslänen
gällande trafikutveckling mellan våra län, som också bör inbegripa utvecklade
tankar om superbusskoncept.

Anna Fransson
Region Kronoberg

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse- Förstudie Småländsk superbuss
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Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-04-18

Informationsärende- Förstudie Småländsk superbuss
Ärende
Region Kronoberg har tillsammans med Kalmar Länstrafik (KLT),
Regionförbundet i Kalmar län, Jönköpings Länstrafik (JLT), samt Region
Jönköpings län deltagit i en förstudie om ett småländskt superbusskoncept.
Studien har pågått mellan augusti 2017 och maj 2018. Studien har varit finansierad
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och KLT har varit projektledare.
Från varje län har företrädare för den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt
ansvarig för regional transportinfrastrukturplanering deltagit.
Projektet har haft som mål att ge svar på möljande frågor;
-

Är det möjligt att få till stånd ett regionalt superbusskoncept mellan större
orter i Småland som saknar tågförbindelser?
Vilka orter ska i så fall ett sådant regionalt superbusskoncept angöra?
Hur ska stationer och stationsmiljöer utformas för att vara attraktiva för
potentiella resenärer?

Projektet har indentifierat tre stråk som alla passerar en gräns till ett annat
smålandslän. Dessa tre stråk bedöms intressanta att studera vidare.




(Jönköping-)Värnamo-Ljungby-Markaryd(-Helsingborg)
Växjö-Åseda-Högsby-Oskarshamn (-Gotland)
(Jönköping )Nässjö -Västervik(-Gotland)

Ovanstående sträckor saknar förbindelse med tågtrafik, vilket har varit en viktigt
utgångspunkt för projektet.
Bakgrund

OECD tryckte i sin analys av Småland-Blekinge 2012 på behovet av att stärka de
interna förbindelserna i det studerade området. Bättre interna kommunikationer
bedömdes som en central åtgärd för att stimulera tillväxt och utveckling i samtliga
studerade län. Rekommendationerna har därefter utvecklats vidare inom ramen
för det sydsvenska samarbetet. De sex sydligaste regionerna och länen i landet
(Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne) framhåller i ett
gemensamt positionspapper "Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige" från
2016 att den interregionala tillgängligheten måste förbättras för att åstadkomma
ett sammanknutet Sydsverige.
Den flerkärniga strukturen poängteras i den sydsvenska studien som en tillgång
och dessutom viktig utgångspunkt för planeringen av det framtida
transportsystemet för området. En säker och komfortabel kollektivtrafik anges
som en nyckelfaktor för att förbättra dels sambanden mellan de större orterna
(tillväxtmotorer och regionala kärnor), dels mellan dem och deras omland. Den

Beslutsunderlag
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regionala tågtrafiken lyfts fram som ryggraden i ett utvecklat kollektivtrafiksystem.
För orter som saknar direktförbindelse med järnväg anges högklassig expresstrafik
med buss, så kallade regionala superbusskoncept, som ett alternativ.
Vad är ett Superbusskoncept?

Superbussar används som gemensam beteckning för avancerade
busstrafiklösningar som hittills mest tillämpats i stadsmiljö. Här tillämpas
konceptet på regional nivå för trafik mellan större orter på längre avstånd.
Ett regionalt superbusskoncept berör och är beroende av insatser inom flera olika
discipliner som samhällsplanering, transportinfrastruktur, fordon och stödsystem
samt trafikering. Det kan förenklat sägas vara en utveckling och ytterligare höjning
av den kvalitet som idag erbjuds av regional och interregional expresstrafik med
buss. Kännetecknande för ett framgångsrikt superbusskoncept är;
 Identitet – hög synlighet, eget varumärke och design.
 Komfort – restiden kan användas för arbete, studier eller vila tack vare
bekväma bussar och mjuk linjeföring med långa kurvradier och rak
inkörning till stationer.
 Prioritet – ostörd färd mellan stationerna borgar för korta restider och hög
pålitlighet.
 Strukturbildande – stabilitet och långsiktighet i linjestruktur ger samspel
med planering av bebyggelse och servicefunktioner.
 Tydlighet – stationer och anslutningsvägar av hög kvalitet gör systemet lätt
att förstå och använda.
Projektet har producerat två delrapporter:



Bytespunkter tillgängliga för alla
Bytespunkters funktioner

Därtill finns också en arbetsplan, en slutrapport samt en projektsammanfattning
Mer om superbusskonceptet och om projektets resultat finns att läsa i
ovanstående rapportens som finns bifogade detta ärende. Rapportena kommer
också att publiceras på Region Kronobergs hemsida.
Genomförande
Projektet har enats om att har en fortsatt god dialog mellan smålandslänen
gällande trafikutveckling mellan våra län, som också bör inbegripa utvecklade
tankar om superbusskoncept.. Under hösten 2018 träffas parterna igen med syftet
att diskutera kring vad som har sagts i respektive organisation när projektet har
avrapporterats men också diskutera hur tankarna med ett småländskt
superbusskoncept eventuellt skulle kunna tas vidare.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Inga ekonomiska effekter av förslaget.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås att notera informationen till protokollet

19

Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK573
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-04-20

Svar på skrivelse Starta en intraprenad från Lena
Myrskog, Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en
diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid
bröstenheten och mammografienheten, i syfte att bibehålla en välfungerande
verksamhet.
Region Kronoberg avser inte att inleda en utredning av införande av intraprenad i
enlighet med förslagsställarens intentioner.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Starta en intraprenad, Lena Myrskog Region Kronoberg
Svar på skrivelse – Starta en intraprenad från Lena Myrskog, Region
Kronoberg
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Överläkare Lena Myrskog
Region Kronoberg

Svar på skrivelse – Starta en intraprenad
Inledning
Region Kronoberg har mottagit Starta en intraprenad från Lena Myrskog,
överläkare vid Kirurgkliniken, Region Kronoberg.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en
diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid
bröstenheten och mammografienheten, i syfte att bibehålla en välfungerande
verksamhet.
Region Kronobergs synpunkter
Region Kronoberg avser inte att i nuläget inleda en utredning av införande av
intraprenad eftersom regiondirektören har fått i uppdrag att göra en översyn av
centrumorganisationen med inriktning mot att skapa en modern organisation som
för hälso- och sjukvården närmare Kronobergaren.

Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Angelägenhet:

Myrskog Lena KBC kirurgklin läk Växjö
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Ansökan till regionstyrelsen
den 12 mars 2018 08:56:48
Hög

Till Regionstyrelsen
Personalen på bröstenheten och mammografienheten har under lång tid diskuterat att vi
önskar möjlighet att påverka vår verksamhet och ekonomi på ett mer direkt sätt. Detta för
att bibehålla en välfungerande verksamhet. Vi har då diskuterat möjligheten att starta en
intraprenad. En klar majoritet av personalen har nu kommit fram till att vi vill göra detta
och tar nu därför kontakt med regionstyrelsen. Vi förstår att den exakta avgränsningen och
utformandet av ett förslag på intraprenad måste göras tillsammans med högre tjänstemän.
Med denna skrivelse vill vi att regionstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till
regiondirektören att starta en diskussion med oss kring hur vi går vidare med en
intraprenad.
Personalen på bröstenheten och mammografienheten genom Lena Myrskog
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK568
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2018-04-23

Svar på skrivelse Planera för palliativa platser från
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M).

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M)
I skrivelsen lyfts det fram att det finns behov av palliativa vårdplatser för de
patienter som behöver symptomlindring och att patienten har olika behov som
ställer krav på att hälso- och sjukvården. Det påtalas att det saknas palliativa
vårdplatser, både på CLV och LL vilket medför att patienter i ett palliativt skede
vårdas på vanliga vårdavdelningar tillsammans med andra patienter vilket försvårar
vårdpersonalens möjlighet till att ge en god palliativ vård. Suzanne Frank och
Roland Gustbée föreslår att regionstyrelsen utreder behovet av palliativa
vårdplatser på CLV och LL, behovet av dessa platser ska sedan tas med i planering
av ny- och ombyggnationen av lasaretten. I detta arbete ska pallativcentrum
tillfrågas om de har möjlighet att bidra med kunskap och erfarenheter.
Flertalet patienter som har palliativa vårdbehov som kan tillgodoses med allmän
palliativ vård och ges i Region Kronoberg på sjukhus, särskilda boenden eller i
hemmet. En mindre andel patienter har behov av specialiserad palliativ vård som
utförs av palliativa rådgivningsteamet som är ett multiprofessionellt team med
särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.
Region Kronoberg deltar i Palliativt centrum för samskapad vård tillsammans
med Kampradstiftelsen, Linneuniversitetet samt länets kommuner. Inom ramen
för detta arbete utvecklas den palliativa vården i länet.
Den palliativa vården i Region Kronoberg är inte heltäckande. Just nu pågår en
utredning med syfte att utreda förutsättningen för ett cancercentrum i Region
Kronoberg där också förutsättningarna för den palliativa vården kommer att
redovisas. Utredningen ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden
senast i juni 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 18RGK568
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2018-04-23

Bilaga:

Skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) – Planera
för palliativa platser
Svar på skrivelse till Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) –
Planera för palliativa platser
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Diarienr: 18RGK568
Handläggare: Eva Lindberg,
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Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée

Svar på skrivelse – Planera för palliativa vårdplatser
Inledning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M) avseende behovet av att utreda behovet av palliativa platser på CLV
och Ljungby lasarett. I skrivelsen lyfts det fram att det i hälso- och sjukvårdens
verksamhet finns ett antal patienter som inte går att bota, utan det går endast att
lindra deras symtom. Det framförs att den palliativa vården ställer helt andra krav
på hälso- och sjukvården och patienterna har också helt andra behov, vidare
redogörs det för att det idag saknas palliativ vårdplatser, både på CLV och LL. Det
medför att patienter i ett palliativt skede vårdas på vanliga vårdavdelningar
tillsammans med andra patienter, vilket beskrivs försvåra vårdpersonalens
möjlighet till att ge en god palliativ vård. I skrivelsen betonas att det just nu
genomförs planering av stora ombyggnationer både på CLV och LL och därför
borde frågan om palliativa vårdplatser beaktas redan i planeringsfasen.
Med anledning av ovanstående föreslår Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée
(M) följande:
– Att regionstyrelsen utreder behovet av palliativa vårdplatser på CLV och LL,
behovet av dessa platser ska sedan tas med i planering av ny- och ombyggnationen
av lasaretten. I detta arbete ska pallativcentrum tillfrågas om de har möjlighet att
bidra med kunskap och erfarenheter.
Region Kronobergs uppdrag inom området
Den palliativa vårdens uppbyggnad i Region Kronoberg

Palliativ vård indelas i allmän och specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård
ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande
kunskap och kompetens i palliativ vård. Flertalet patienter har palliativa
vårdbehov som kan tillgodoses med allmän palliativ vård och ges i Region
Kronoberg på sjukhus, särskilda boenden eller i hemmet.
En mindre andel patienter har behov av specialiserad palliativ vård. Denna vård
ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda
behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och
kompetens i palliativ vård. Palliativa rådgivningsteamet i är ett sådant team som
arbetar för att stärka samarbetet mellan sluten och öppen vård. Teamet gör
hembesök tillsammans med kommunens sjuksköterskor och hjälper till i
kontakter mellan olika vårdgivare. Teamet ger även fortbildning och handledning
kring omvårdnadssituationer som kan uppstå i hemmet samt ger stöd vid tekniskt
avancerad sjukvård i hemmet. Teamet utgår från Växjö respektive Ljungby och
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täcker tillsammans hela Kronobergs län. Rådgivningsteamet arbetar dagtid
måndag till fredag och består av läkare, sjuksköterskor och kurator.
Region Kronoberg deltar vidare Palliativt centrum för samskapad vård
tillsammans med Kampradstiftelsen, Linneuniversitetet samt länets kommuner.
Inom ramen för detta arbete utvecklas den palliativa vården i länet.
Region Kronobergs synpunkter
För de patienter som befinner sig i ett palliativt skede är det betydelsefullt att
Region Kronoberg bygger upp och skapar en hållbar struktur för att kunna ge en
god palliativ vård inom samtliga verksamheter. Idag finns det flera
förbättringsområden inom den palliativa vården i Region Kronoberg, en av dem
gäller tillgång till palliativa vårdplatser och specialistkompetens dygnet runt. Enligt
EAPCs (European Association for Palliative Care) ”Whitepaper on standards and
norms for hospice and palliative care in Europe” skattas behovet av vårdplatser
på specialiserade palliativa vårdenheter med minst 50-100 platser per 1 000 000
invånare. Enligt ”EAPC Atlas of Palliative Care in Europe” skattas det att det
finns behov av 50-75 palliativa vårdplatser per 1 000 000 invånare in Sverige. I
nuläget finns det inte några palliativa vårdplatser i Region Kronoberg.
Den palliativa vården i Region Kronoberg är inte heltäckande. Just nu pågår en
utredning med syfte att utreda förutsättningen för ett cancercentrum i Region
Kronoberg där också förutsättningarna för den palliativa vården kommer att
redovisas. Utredningen ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni
2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Planera för palliativa platser
I vår verksamhet finns det tyvärr ett antal patienter som vi inte kan bota, utan vi kan
enbart lindra deras symtom, denna vård kallar vi palliativ eller lindrande vård. Det är
läkaren som definierar när en patient ej går att bota utan man övergår till palliativ
vård. Detta ska tydliggöras tillsammans med patienten i ett så kallat
brytpunktssamtal. Naturligtvis ställer den palliativa vården helt andra krav på vår
verksamhet och patienterna har också helt andra behov.
På Ljungby lasarett vårdas dessa patienter idag på vanliga vårdavdelningar
blandade med övriga patientgrupper. Visserligen finns det t.ex. ett palliativt
vårdteam som hjälper till att vårda dessa patienter, men det är naturligtvis väldigt
svårt när man blandar alla patientgrupper på samma vårdavdelning. Personalen
själva önskar att de hade en liten mindre enhet där de palliativa patienterna vårdas,
där de inte behöver blandas med övriga patienter. Det skulle också innebära att
personalen inte behöver gå mellan palliativa patienter och övriga patienter hela
tiden.
På Växjö lasarett finns visserligen avd 40, onkologisk avdelning, men där blandas
också palliativa patienter och patienter som kan behandlas och botas. Därför tror vi
att det skulle finnas behov av palliativa platser även i Växjö. Det finns idag ett väl
upparbetat samarbete med kommunerna i länet när det gäller hemsjukvården. När
det gäller den palliativa vården finns särskilda överenskommelser som naturligtvis
ska fortsätta och gärna utvecklas.
Just nu genomförs planeringen av stora ombyggnationer både på CLV och Ljungby
lasarett och därför borde detta tas i beaktande redan i planeringsfasen. På Ljungby
lasarett kommer antalet vårdplatser på avdelningarna att minska vid
ombyggnationen, därför finns en oro att det blir helt omöjligt att skapa palliativa
platser efter ombyggnationen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att
- Regionstyrelsen utreder behovet av palliativa platser på både CLV och LL, behovet
av dessa platser ska sedan tas med i planeringen av ny- och ombyggnationen av
lasaretten. I detta arbete ska palliativcentrum tillfrågas om de har möjlighet att bidra
med kunskaper och erfarenheter.

Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
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Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Region Skåne.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över
Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne.
Region Skåne har tagit fram förslag på Handlingsplan för fossilfria drivmedel i
Skåne. Handlingsplanen beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan
utföras av olika aktörer för att det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt
och fossilbränslefritt år 2030.
Region Kronoberg ser positivt på att Region Skåne tar fram en handlingsplan för
fossilfria drivmedel och att handlingsplanen kommer var en viktig del för att nå de
uppställda målen..
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Remissyttrande – Handlingsplan för fossilfria

drivmedel i Skåne, ärendenummer 1603281
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Region Skåne senast den 25 maj 2018.
Region Skåne har tagit fram förslag på Handlingsplan för fossilfria drivmedel i
Skåne. Handlingsplanen beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan
utföras av olika aktörer för att det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt
och fossilbränslefritt år 2030. Handlingsplanen tar upp att nationella och
internationella beslut har stor inverkan på möjligheten att nå dessa mål. Med de
insatser som beskrivs i handlingsplanen är ambitionen att Skåne ska ligga i
framkant och fånga möjligheter som uppstår vid en omställning till fossilfria
drivmedel.
Syftet med handlingsplanen är att beskriva insatser som Region Skåne och andra
aktörer kan genomföra för att:




Stödja omställningen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt
transportsystem i Skåne
Skåne ska fånga nya möjligheter till företagande i denna omställning
Samband mellan användning av drivmedel och människors hälsa ska bli tydliga

Region Skånes handlingsplan svarar också på förslaget från Energimyndigheten ”
Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” att regionala planer
för tillförseln av förnybara drivmedel ska tas fram.
Synpunkter
Region Kronoberg ser positivt på att Regions Skåne tar fram en handlingsplan för
fossilfria drivmedel och att handlingsplanen kommer var en viktig del för att nå de
uppställda målen. Det är också positivt att Region Skåne på ett mycket tydligt sätt kan
åskådliggöra hur handlingsplanen är en bricka i dokumenthierarkin för de båda
strategierna Miljöstrategiskt program och Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050,
vilka båda ligger under den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030.
Enligt Skånes handlingsplan kommer idag 91 procent av energin till transportsektorn
från fossila bränslen. Kronoberg har motsvarande uppgift. Handlingsplanen ska bidra
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till att det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030,
dvs. om 12 år. Även om handlingsplanen hänvisar till att det behövs beslut på såväl
nationell som internationell nivå är vår bedömning att de föreslagna åtgärderna inte är
tillräckliga. En utmaning som även Region Kronoberg och övriga världen står inför.
I förslag till handlingsplan går det inte att utläsa effekten av de föreslagna åtgärderna,
vilket skulle vara mycket värdefullt för att bidra till det fortsatta arbetet, samt att det
skulle tydliggöra att ytterligare åtgärder bör vidtas.
Handlingsplanen har med all rätt sitt fokus på Skåne. Även om vissa geografiska
utblickar görs och några goda exempel tas upp. Region Kronobergs övertygelse är att
samverkan över administrativa nivåer samt mellan offentliga och privata aktörer är
nyckeln till framgång i komplexa och stora utmaningar. Region Kronoberg saknar därför
kopplingen och betydelsen av arbetet som bedrivs inom Regionsamverkan Sydsverige
för att nå uppsatta mål. Idag finns dock tyvärr inget självklart arbetsområde inom
Regionsamverkan Sydsverige där motsvarande arbete som lyfts fram i Skånes
handlingsplan för fossilfria drivmedel kan ske. Men det finns starka kopplingar till, t.ex.
infrastrukturutskottets positionspapper Ett enat Sydsverige skapar ett stark Sverige. En
koppling som skulle kunna tydliggöras i handlingsplanen och en samverkan som också
skulle stärka Skånes möjligheter till framgång.
Region Kronoberg ser sammanfattningsvis mycket positivt på handlingsplanen och ser
den som värdefull även för Region Kronobergs del i vårt arbete med att nå regionala
mål avseende fossilfria drivmedel. Vi ser fram mot att få ta del av och följa det fortsatta
arbetet och genomförandet av planen.

REGION KRONOBERG

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Begreppslista
EU RED: Direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara källor
LNG/LBG: Förvätskad naturgas eller biogas
CNG/CBG: Komprimerad naturgas eller biogas
HVO: Hydrerade vegetabiliska oljor, även kallade för HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids),
som även inkluderar animaliska oljor
FAME: Fettsyrametylestrar, produceras av oljeväxter såsom raps då även kallad RME
(rapsmetylester)
FT: Fischer-Trop-metoden kan användas vid framställning av syntetisk diesel
SNG: Syntetisk naturgas
DME: Dimetyleter
Källa till tank: Systemavgränsning vid livscykelanalys som inkluderar utsläpp från bränsle- eller
elproduktion till tank eller batteri
Tank till hjul: Systemavgränsning vid livscykelanalys som inkluderar utsläpp från tank till användning i
fordon
Källa till hjul: Systemavgränsning vid livscykelanalys som inkluderar utsläpp från bränsle- eller
elproduktion till användning i fordon, inkluderar inte utsläpp vid fordonsproduktion
Elfordon: Fordon med elmotor som lagrar energi från elnätet i ett batteri
Laddhybrid- och hybridfordon: Fordon med både förbrännings- och elmotor och batteri som i
laddvarianten även kan lagra energi från elnätet
Bränslecellsfordon: Fordon med elmotor som lagrar energi i form av vätgas som sedan omvandlas till
el i en bränslecell
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Sammanfattning
Detta dokument är en remissversion av Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne. Denna
handlingsplan beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan utföras av olika aktörer för att
det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030. Beslut på nationell
och internationell har stor inverkan på möjligheten att nå dessa mål. Med de insatser som beskrivs i
detta dokument kan Skåne ligga i framkant och fånga möjligheter som uppstår vid en omställning till
fossilfria drivmedel. En slutgiltig handlingsplan förväntas behandlas politiskt inom Region Skåne vid
sommaren 2018.

Inledning
Möjligheter med fossilfria drivmedel
En snabb omställning till ett fossilfritt energisystem med lägre utsläpp av växthusgaser är ett måste
för att nå Parisavtalets mål om att begränsa global uppvärmning till väl under 2°C 1. Produktion,
distribution och användning av drivmedel påverkar många av FN:s 17 globala mål 2. Förutom målet
om att bekämpa klimatförändringen, är koppling tydlig till målen om hälsa och välbefinnande, hållbar
energi för alla, hållbara städer och samhällen samt hållbar industri, innovationer och infrastruktur 3.
En övergång till fossilfria drivmedel är med andra ord mycket mer än en miljöfråga. Mindre utsläpp
av luftföroreningar och mindre buller ger förbättrad hälsa och attraktivare samhällen. Utvecklingen
av nya fordon och drivmedel ger möjligheter till ett växande näringsliv med nya företag och
arbetstillfällen.

Syfte med handlingsplanen
Syftet med handlingsplanen är att beskriva insatser som Region Skåne och andra aktörer kan
genomföra för att:
•
•
•

Stödja omställningen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt transportsystem i Skåne
Skåne ska fånga nya möjligheter till företagande i denna omställning
Samband mellan användning av drivmedel och människors hälsa ska bli tydliga

Andra aktörer är främst företag, kommuner och privatpersoner som äger, driver och använder
fordon, som beställer transporter eller som är involverade i produktion och distribution av fossilfria
drivmedel. Även myndigheter såsom Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Trafikverket är inkluderade
då dessa utformar styrmedel, finansierar investeringar och forskning samt ger till tillstånd för
infrastruktur för fossilfria drivmedel. Med fordon avses förutom fordon i vägtrafik, luftfart och sjöfart
även jordbruks-, arbets- och entreprenadmaskiner.
Denna handlingsplan svarar på förslaget i den nationella strategin för en fossilfri transportsektor om
att regionala planer för tillförsel av förnybara drivmedel ska tas fram 4.

1

För en genomgång av vad som behöver göras globalt, se ”Emission Gap Report 2017” av UNEP, 2017
Se ”Globala målen” på www.globalamalen.se
3
Se avsnittet om ”Green Mobility” ur ”Global Mobility Report 2017” på www.sum4all.org/green-mobility
4
”Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet” av Statens Energimyndighet, 2017
2
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Handlingsplanen i ett sammanhang
I den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 fastslås att Skåne ska vara klimatneutralt
och fossilbränslefritt år 2030. För att nå dessa mål krävs en övergång till fossilfria drivmedel. Då en
övergång till fossilfria drivmedel inte räcker för att nå ett hållbart transportsystem återfinns andra
insatser i Strategin för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 som fördjupas ytterligare i bland
annat Mobilitetsplan för Skåne, Cykelstrategi för Skåne och Strategi för den hållbara gods- och
logistikregionen, se Figur 1. Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne är även en delmängd av
Miljöstrategiskt program för Region Skåne. Andra strategiska dokument såsom Internationell
innovationsstrategi för Skåne och Ett socialt hållbart Skåne 2030 påverkar val av insatser i denna
handlingsplan. Region Skånes bränslestrategi från 2009 gav upphov till initiativet 100 procent
fossilbränslefritt Skåne 2020 som leds av Klimatsamverkan Skåne i samarbete med Länsstyrelsen
Skåne och Energikontoret Skåne. Denna handlingsplan bygger vidare på initiativets arbete med att
ställa om till fossilfria drivmedel.

Figur 1. Handlingsplan för fossilfria drivmedel och andra styrande dokument – svart pil visar hierarki, vit pil visar inflytande

Inriktning för arbetet med fossilfria drivmedel
Arbetet med fossilfria drivmedel ska ge klimat-, miljö-, hälso- och samhällsnyttor på kort och lång
sikt. En övergång till fossilfria drivmedel kommer innebära att flera alternativ kommer användas
beroende på fordonstyp och användning. Då utvecklingen av fordon och drivmedel är svår att
förutspå krävs breda insatser för att inte riskera att vissa teknologispår tar fart utan att Skåne står
redo.
De biodrivmedel som används vid transporter i Skåne ska ha stora nyttor när miljö- och
systemeffekter beaktas. Exempel på systemeffekter är alternativa användningsområden för råvaror
och användning av restprodukter. Energigrödor som ger ökat markkol, minskat kväveläckage
6

och/eller ökad biologisk mångfald är bra råvaror för produktion av biodrivmedel. Där riskerna är
stora bör försiktighetsprincipen användas. För Region Skåne innebär detta att biodiesel (HVO) från
palmolja och palmoljerester inte tillåts i nya avtal för drivmedel och transporter.
Biogasproduktion ger Skåne nyttor inom många områden, bland annat en möjlighet att sluta
kretslopp för näringsämnen genom rötning av källsorterat matavfall. Dessa nyttor är viktiga även i
framtiden i en mer cirkulär och biobaserad ekonomi. Lokalt producerade drivmedel bidrar till
försörjningstrygghet, ett oberoende från fossila drivmedel, samt regional utveckling.
För eldrivna fordon ska elmixen vara fossilfri med låga utsläpp av växthusgaser. Utsläpp och
miljöpåverkan vid produktion av batterier och komponenter blir allt viktigare.
Förbränning av drivmedel ger förutom utsläpp av växthusgaser upphov till utsläpp av
luftföroreningar och partiklar som påverkar Skånes befolkning negativt. Att minska negativa
hälsoeffekter av transportarbetet ger tydliga vinster i Skåne.
Transporter av människor, varor och gods har koppling till utveckling i regionen. I Strategi för ett
hållbart transportsystem i Skåne 2050 antas att antalet resor per person och dag som sker med
motoriserade transporter hålls konstant, medan antalet resor med icke-motoriserade färdmedel
såsom gång och cykel ökar.

EU-direktiv, nationella mål och styrmedel
EU:s långsiktiga mål är en minskning av växthusgasutsläpp med 80-95 procent till år 2050. Direktivet
om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 5 (ofta kallat EU RED) innehåller
mål för varje medlemsland till år 2020. Sverige har redan uppnått dessa mål angående andel förnybar
energi i energisystemet och i transportsektorn. Riksdagens beslutade mål är att Sverige till år 2045
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, finns
ett mål om en utsläppsminskning med minst 70 procent till år 2030 med 2010 som basår 6. Detta
kompletterar målet om en fordonsflotta oberoende av fossila drivmedel i Sverige år 2030 7.
Styrmedel för transportsektorn innehåller bland annat en koldioxidskatt på fossila drivmedel och
skattebefrielser för biodrivmedel, se Tabell 1. Skattebefrielser räknas som statsstöd och måste
godkännas av EU. Med det reduktionspliktssystem som börjar gälla 2018 ska inblandningen av
biodrivmedel i bensin och diesel främjas. Skattebefrielsen för rena eller höginblandade drivmedel ska
gälla till 2020. Miljöbilar erhåller idag supermiljöbilspremier som kommer ersättas av ett bonusmalus-system från mitten av 2018. En premie för batteribussar har nyligen införts. En premie för
miljölastbilar finns ännu inte.
Tabell 1. Befintliga styrmedel för transportsektorn i svensk politik (EU-styrmedel har kursiverats)
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Koldioxidkrav för nya bilar
Krav på luftföreningar för nya fordon
Energi- och koldioxidskatter
Stadsmiljöavtal
Skattebefrielse för biodrivmedel
5

Direktiv 2009/28/EC
”Det klimatpolitiska ramverket” av Regeringskansliet, 2017
7
Proposition 2008/09:163
8
Anpassad från Tabell 3.1 i SOU 2016:47 samt utökad med kommande miljözoner för lätta fordon och
reduktionsplikt, se ”Regeringsförklaringen den 12 september 2017” och ”Fakta-PM: Bränslebytet” av
Regeringskansliet, 2017
6
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Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Forskning och demonstration
Koldioxiddifferentierad fordonsskatt
Incitament för miljöbilar och elbussar
Bilförmånsbeskattning
Infrastrukturplanering
Miljözoner för tunga och lätta fordon
Reduktionsplikt för biodrivmedel i bensin och
diesel
I Trafikverkets analys av åtgärder från för att minska transportsektorns utsläpp lyfts behovet av
ytterligare åtgärder och styrmedel fram 9. Redan fattade beslut kommer bidra till att utsläppen
minskar relativt en trafikutveckling med dagens fordon fram till 2050. Av Figur 2 framgår att dessa
åtgärder och styrmedel inte är tillräckliga för att reducera utsläppen ordentligt från vägtrafiken. En
tuffare reduktionsplikt och satsningar på bland annat kollektivtrafik, gång och cykel jämte en
minskning av antalet transporter krävs enligt Trafikverkets bedömning.

Figur 2. Behov av styrmedel och åtgärder för att minska vägtrafikens växthusgasutsläpp

För luft- och sjöfart finns inte några styrmedel som liknar de som är listade ovan. Flygresor inom EU
är inkluderade i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Regler och mål för utsläpp från
internationellt flyg och sjöfart hanteras genom internationella överenskommelser i sektorspecifika
FN-organ.

Måluppfyllelse och delmål
För att mäta framsteg mot målet om ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030 behövs både
kvantitativa indikatorer och kvalitativa delmål. För vägtrafiken kommer 2030-sekretariatets
9

”Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser - ett regeringsuppdrag” av Trafikverket,
2016
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indikatorer för måluppfyllelse användas. Indikatorer finns på nationell nivå och med lite lägre
detaljeringsgrad för kommuner som geografiskt område och som organisation. Särskilt relevanta
indikatorer är:
•
•
•
•
•
•

Andel förnybara drivmedel i vägtrafiken
Antal påfyllnadsplatser för alternativa drivmedel
Andel fossiloberoende fordon i trafik
Andel fossiloberoende nya fordon
Andel fordon i trafik som kan köras med nollutsläpp
Andel nya fordon som kan köras med nollutsläpp

Uppföljning av måluppfyllelsen inom luft- och sjöfart kommer baseras på statistik från
Energimyndigheten.
Skånska aktörer har i de flesta fall en begränsad möjlighet att direkt påverka de ovan beskrivna
indikatorerna. Därför behövs kvalitativa delmål för att följa hur arbetet med denna handlingsplan
framskrider. Följande delmål täcker miljömässig och social hållbarhet, användning, produktion och
distribution av fossilfria drivmedel:
•
•
•
•

Stödja utvecklingen av fossilfria drivmedels miljömässiga och sociala hållbarhet
Stödja en ökad användning av fossilfria drivmedel i Skåne
Stödja en ökad produktion av fossilfria drivmedel i Skåne
Stödja utbyggnaden av infrastruktur för fossilfria drivmedel

Process för framtagande av handlingsplanen
Region Skåne tog under 2016 fram ett dokument med titeln Underlag till handlingsplan för fossilfria
drivmedel som antogs av regionala utvecklingsnämnden i december 2016. Under vår och sommar
2017 har arbetet med handlingsplanen presenterats och diskuterats på:
•
•

•

planeringssamverkan i Malmö och Kristianstad där samhälls- och trafikplanerare från Skånes
kommuner deltog
Energikontoret Skånes upphandlingsnätverk för fordon och transporttjänster där främst
transportinköpare och fordonsansvariga från Skånes kommuner samt några andra
organisationer deltog
träff för Länsstyrelsens miljömålsnätverk för kommuner där miljöstrateger från Skånes
kommuner deltog

Dialogen har fokuserat på att informera om Region Skånes arbete med att ta fram en handlingsplan
för fossilfria drivmedel i Skåne med uppmaning om att skicka in förslag på insatser. Inkomna förslag
har i huvudsak fokuserat på drivmedelsanvändning inom Skånetrafiken och behov av samordning
kring laddinfrastruktur för elbilar. För att få att få större respons behövs något konkret att ta ställning
till. De föreslagna insatserna i handlingsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp på avdelningen för
regional utveckling inom Region Skåne med stöd av Skånetrafiken. När handlingsplanen är ute på
remiss ska dialogmöten med specifikt fokus på handlingsplanens insatser, prioritering och
genomförande hållas.
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Fossilfria drivmedelsalternativ
För att ställa om till ett klimatneutralt och fossilbränslefritt transportsystem finns i stora drag
följande alternativ:
•
•
•

Biodrivmedel
Elektrifiering
Elektrodrivmedel

Oavsett alternativ behövs effektivare motorer och en överflyttning till effektivare transportslag för
att minska användningen av fossila drivmedel. Mål och åtgärder för att öka takten i övergången till
effektivare transportslag återfinns i Mobilitetsplan för Skåne, Cykelstrategi för Skåne och Strategi för
den hållbara gods- och logistikregionen.

Biodrivmedel
Biodrivmedel kan komma både i gasform såsom biogas eller i flytande form såsom etanol, biodiesel
och flytande biogas. Möjlig reduktion av växthusgasutsläpp beror på vilken råvara som används och
hur biodrivmedlet har producerats, se Figur 3 för värden för källa till tank. Beräkningsmetodiken för
växthusgasutsläpp i EU:s direktiv om förnybar energi (EU RED) tar inte med effekten av utsläpp som
undviks vid omhändertagande av organiskt avfall, ej heller effekten av att biprodukter ersätter fossila
produkter. För biogas inkluderas därför inte växthusgasreduktionen som uppstår när gödsel används
som råvara eller när biogödsel ersätter konstgödsel. Med en systemutvidgning enligt ISO-standard
tas liknande effekter med – vilket syns i förbättrad prestanda för biogas. För drivmedel ska vara
godkända för statsstöd måste enligt EU RED minskningen av växthusgaser för biodrivmedel
producerade i anläggningar etablerade innan oktober 2015 vara minst 35 procent jämfört med
fastlagd referens för bensin och diesel. Från 2018 krävs minst 50 procent. För nya anläggningar krävs
en minskning med minst 60 procent.
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Figur 3. Växthusgasutsläpp för produktion av biodrivmedel baserat på EU RED och ISO-standard , från källa till tank

Vissa biodrivmedel kan även ge andra fördelar såsom lägre utsläpp av luftföroreningar 11. Biogas som
ersättning för diesel ger exempelvis lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar. Biogas kan dock ge
något högre utsläpp av kolväten vilket ger negativa hälsoeffekter. Motortyp och avgasreningssystem
påverkar utsläppsnivån.
Lokalt producerade biodrivmedel ger ökad försörjningstrygghet, ökat oberoende av fossila drivmedel
och ett starkare lokalt näringsliv. Produktion av biogas från organiskt avfall möjliggör även att en
större del näringsämnen kan återföras till jordbruksmarkerna genom användning av biogödsel.
Användningen av biodiesel i form av HVO har ökat rejält de senaste åren särskilt för användning i
tung trafik då många lastbilstillverkare godkänt användning av bränslet i deras motorer. Figur 3 visar
att HVO från tallolja, en restprodukt från tillverkning av pappersmassa, har mycket låga utsläpp av
växthusgaser. HVO produceras även av oljor från slakteriavfall och av energigrödor såsom oljepalm
och raps 12. Mängden tallolja och slakteriavfall är begränsad vilket gör att palmolja, palmoljerester
och rapsolja används för att möta efterfrågan på HVO. Detta kan ge upphov till
markanvändningseffekter som påverkar växthusgasprestandan för HVO negativt 13.
Markanvändningseffekter kan uppstå för alla biodrivmedel där råvaran är energigrödor odlade på
mark även lämpad för annan jordbruksproduktion eller när ökat värde på en biprodukt bidrar till att
odlingsområden utökas, se Faktaruta 1.
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Från ”Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel – i sammandrag” av Börjesson m.fl., 2016.
”Bedömning av alternativa drivmedels emissioners inverkan på hälsa jämfört med fossil diesel och bensin” av
Tunér m.fl., 2016
12
”Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen under 2014” av Energimyndigheten, 2015.
13
”The land use change impact of biofuels consumed in the EU” av Valin m.fl., 2015.
11
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Faktaruta 1. Markanvändningseffekter

Ändringar i markanvändning, till exempel från skogsmark till jordbruksmark, ger
upphov till ändrade växthusgasutsläpp då olika typer av skog och grödor upptar och
lagrar koldioxid på olika sätt. Denna effekt kallas för en direkt
markanvändningseffekt (direct Land Use Change, dLUC). Indirekta
markanvändningseffekter (indirect Land Use Change, iLUC) sker via
marknadsreaktioner. Kraftigt ökad efterfrågan på energigrödor kan leda till att
matproduktion expanderar in i nya områden och därmed ger upphov till ökade
växthusgasutsläpp. Andra effekter utöver ökade växthusgasutsläpp sker också vid
ändrad markanvändning. Exempelvis är expanderande jordbruksmarker en stor orsak
till förlorad biologisk mångfald. Med dLUC och iLUC åsyftas oftast ändringar i
växthusgasutsläpp.
Modellberäkningar av EU:s mål för biodrivmedel år 2020 visar att råvaror främst kommer hämtas
från redan brukade marker och plantager. Men globalt kan ändå viss uppodling av ny mark komma
att ske för att möta efterfrågan på mat, foder och fiber eller för att möta efterfrågan på biodrivmedel
från andra regioner. Om hållbarhetskriterier införs globalt för alla sektorer kan ohållbar användning
av mark undvikas14. Modellberäkningar av markanvändningseffekter kräver en stor mängd
antaganden vilket gör osäkerheten i resultaten stor. Till exempel spelar antagande om framtida val
av kost en väldigt stor roll 15.
Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel i EU förhindrar att råvaror från områden med hög biologisk
mångfald och från torvmarker används. De reglerar dock inte effekter på biologisk mångfald från
indirekta markanvändningseffekter. Frivilliga certifieringssystem för biodrivmedel som går utöver
EU:s hållbarhetskriterier finns men har nyligen fått kritik för att indirekta markanvändningseffekter
inte är inkluderade samt för att övervakningen är dålig 16.
Även biodrivmedel producerade av cellulosa från skogsråvara, fleråriga växter eller restprodukter kan
ge upphov till markanvändningseffekter. Nettoeffekten för växthusgasutsläpp antas dock vara
betydligt lägre för dessa råvaror 17. Fleråriga växter binder till exempel kol i marken under
växtperioden. Ett hållbart uttag av biomassa från skogen kan dessutom öka upptagningen av
koldioxid från atmosfären.
14

Ibid.
”Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel – i sammandrag” av Börjesson m.fl.,2016.
16
”EU:s system för certifiering av hållbara biodrivmedel” av Europeiska Revisionsrätten, 2016.
17
”The land use change impact of biofuels consumed in the EU” av Valin m.fl., 2015.
15
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Elektrifiering
Elektrifiering av transportsektorn sker, med undantag av den spårbundna trafiken, med hjälp av
elmotorer och batterier. Utvecklingen av batterier och batterisystem går förnärvarande fort vilket
gör att elbilar inom vissa användningsområden börjar bli konkurrenskraftiga jämfört med bilar med
förbränningsmotorer sett till total ägandekostnad 18. Lägre kostnader för drivmedel, service och
underhåll kan kompensera ett högre inköpspris. Elcyklar, elmopeder och andra lätta elfordon
erbjuder attraktiva alternativ till dyrare elbilar.
Tunga fordon behöver större batterier för att el ska kunna ersätta fossila drivmedel. Lätta
distributionsfordon och bussar med eldrivlina i urbana miljöer kan vara konkurrenskraftiga 19. För
tunga fordon som kör längre distanser kommer det ta lite längre tid innan eldrivlinan slår igenom. Ett
alternativ för energiförsörjning är ledningar i vägbanan eller i luften. Den senare teknologin testas på
väg E16 vid Sandviken. För sjöfart är el ett alternativ på kortare sträckor. För luftfart finns planer för
eldrift på kortare sträckor. Denna teknologi ligger troligtvis lite längre fram i tiden 20. För längre
flygningar krävs troligtvis tekniska innovationer inom strukturella batterier för att elektrifiering ska bli
möjligt.
Hur stor roll elmixen spelar för växthusgasutsläpp från källa till hjul, vilket inkluderar framställning
och användning av drivmedel (ej tillverkning av fordon), framgår av Figur 4. Referensen motsvarar ett
fossildrivet fordon som klarar EU:s utsläppskrav för lätta fordon 21. Genom användning av
fossilbränslefri el såsom vindkraft blir utsläppen väldigt låga.

Figur 4. Växthusgasutsläpp från användning av lätta fordon (BEV = elfordon, PHEV = laddhybrid-fordon), från källa till hjul

Noteras bör att hybrid- och elfordon för närvarande ger upphov till något högre växthusgasutsläpp
vid fordonstillverkning jämfört med konventionella fordon, främst på grund av den elmix som
18

Se ”Global EV Outlook” av IEA, 2017
Se ”What’s sparking electric-vehicle adoption in the truck industry?” av McKinsey, 2017
20
Se Wright Electrics planer i samarbete med Easyjet
21
På 120 g CO2eq/km för tank till hjul, se "Mindre miljöpåverkan eller bara annorlunda?” av Nordelöf och
Tillman, 2014
22
Anpassad från "Mindre miljöpåverkan eller bara annorlunda?” av Nordelöf och Tillman, 2014
19
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22

används vid produktion av batterier, se Figur 5 för en jämförelse23. Fordonens livslängd och
körsträcka, teknikmognad samt materialens återvinningsgrad spelar stor roll. Batterier kräver även
en större mängd specialmetaller vars tillgång i vissa fall är begränsad. Fördelar med eldrivna fordon
är lägre bullernivå samt inga utsläpp av lokala luftföroreningar såsom kväveoxider och partiklar.

Figur 5. Växthusgasutsläpp från produktion av lätta fordon

Elektrodrivmedel
Elektrodrivmedel är en term för drivmedel där el används för att via elektrolys producera vätgas som
kan användas direkt i ett bränslecellsfordon eller kombineras med kolatomer till exempelvis metan
och metanol 24. Fordon drivna med elektrodrivmedel har relativt låg energieffektivitet från källa till
hjul; ungefär en tiondel jämfört med elfordon. Elektrodrivmedel är därför mest lämpliga i fordon som
är svårare att elektrifiera såsom tunga fordon, flyg och fartyg. Jämn tillgång till billig el är en
förutsättning för att produktionskostnaden ska bli rimlig. Växthusgasprestandan bestäms av hur elen
har producerats och varifrån kolatomerna hämtas. Elektrodrivmedel kan samproduceras med
biodrivmedel i bioraffinaderier. Överbliven koldioxid från uppgraderad biogas kan exempelvis
användas till produktion av metan. Försöksproduktion av elektrodrivmedel har demonstrerats runt
om i världen i så kallade power-to-gas- eller power-to-liquid-system.

Nulägesbeskrivning
Användning
I transportsystemet dominerar användningen av bensin och diesel. De senaste åren har mängden
bensin minskat något medan mängden diesel har ökat 25. Inrikes vägtransporter ger upphov till
ungefär en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp och bidrar därmed till ytterligare

23

Data från ”Emissioner av växthusgaser och förbrukning av naturresurser vid tillverkning av personbilar med
olika drivkällor - ur ett livscykelperspektiv” av Steen m.fl., 2013
24
”Elektrobränslen – en kunskapsöversikt” av Nikoleris och Nilsson, 2013
25
Se statistik från www.spbi.se/statistik/volymer/
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klimatförändringar 26. Förbränning av drivmedel ger även utsläpp av kväveoxider, kolväten och
partiklar som påverkar naturen och människors hälsa negativt. Trafikbuller skapar stress och nedsatt
livskvalitet. I Skåne används ungefär 10 TWh drivmedel till transporter varav 9 TWh är fossila
drivmedel 27.
Dieselolja och tjockolja dominerar som drivmedel inom sjöfarten. Införande av strängare
svaveldirektiv i vatten runt Sveriges kust gör att en del nya fartyg kör på flytande naturgas. Exempel
på fartyg som har ställt om till metanol-drift finns, dock inte i Skåne. Ett exempel på fartyg som har
ställt om till eldrift är Scandlines fartyg mellan Helsingborg och Helsingör.
Den största delen av den skånska tågtrafiken är elektrifierad. På enstaka godsspår och på bangårdar
finns dieseldrivna lokomotiv.
Inom luftfarten saknas fossilfria drivmedel i Skåne. På andra regionala flygplatser i landet, exempelvis
på Karlstad Airport, finns möjlighet att tanka biojetdrivmedel.
Antalet vägfordon i Skåne har ökat med runt två procent per år de senaste åren 28. Se Tabell 2 för en
summering av antalet vägfordon i olika kategorier. Av personbilarna är två tredjedelar bensinbilar, en
knapp tredjedel dieselbilar medan etanolbilar utgör några få procent. Gasbilar och hybridbilar ligger
runt en procent vardera. Elbilar och ladd-hybrid-bilar växer fort i antal men från en mycket låg nivå:
under en halv procent. På lastbilssidan är dieseldrift mer eller mindre standard – tilläggas bör att
över 15 procent av den diesel som används i Sverige är förnybar. Bland lätta lastbilar växer eldriften,
om än inte lika snabbt som bland personbilar. Gasdrift ligger strax över en procent för både lätta och
tunga lastbilar. Desto större andel gasdrift finns i kategorin bussar, vilket till stor del har att göra med
upphandlingar av kollektivtrafik med biogasdrift. Av Skånetrafikens 1 000 bussar är nästan 800
gasbussar 29.
Tabell 2. Antalet fordon i Skåne uppdelat på personbilar, lätta och tunga lastbilar, samt bussar

Fordonskategori
Personbilar
Lätta lastbilar
Tunga lastbilar
Bussar

Antal i slutet av 2016 (avrundade siffror)
630 000
65 000
12 000
1 200

Produktion och distribution
Av de fordon som kör på vägarna i Skåne har ursprung och destination utanför regionen – nästan en
tredjedel av all godstrafik på skånska vägar är transittrafik 30. Statistik över vilka typer av drivlinor som
transittrafiken består av saknas. Då Sverige ligger långt fram inom inblandning av biodrivmedel kan
det antas att transittrafik från utlandet har sämre miljöprestanda än inhemsk trafik.
I Skåne finns 47 biogasanläggningar som producerar över 400 GWh biogas per år, varav runt 300
GWh används som fordonsgas 31. Övriga biodrivmedel produceras inte i någon större omfattning.

26

”Transportsektorns utsläpp” av Trafikverket, 2016
”Energibalans för Skåne” av Länsstyrelsen Skåne, 2016
28
Se ”Fordonsstatistik” av Statistiska Centralbyrån, 2017
29
Se ”Hållbarhetsredovisning 2016” av Skånetrafiken, 2016
30
”Analys av godsflöden i Skåne” av Region Skåne, 2015
31
Biogasportalen.se
27

15

Infrastruktur för fossilfria drivmedel i Skåne finns i form av tankstationer för fordonsgas, flytande
fordonsgas och flytande biodrivmedel samt laddpunkter för el- och laddhybrid-bilar. I Skåne finns 28
tankstationer för fordonsgas, se Figur 6 32. En tankstation för flytande fordonsgas finns i Helsingborg –
ytterligare en är på gång i Malmö. Möjlighet att tanka någon form av flytande biodrivmedel finns på
de flesta håll i Skåne.

Figur 6. Fördelning av tankstationer för fordonsgas

Antalet publika laddpunkter ökar fort. I oktober 2017 fanns 272 stycken publika laddpunkter i
Skåne 33. EU rekommenderar 0,1 publika laddpunkter per laddbar personbil. Med tillgänglig statistik
från april ligger detta nyckeltal på 0,06 för Skåne 34. Skillnaderna mellan kommuner är stor, vilket
framgår av Figur 7 35.

32

Se statistik på energigas.se
Enligt laddinfra.se
34
Enligt korrespondens med Powercircle
35
Karta från eniro.se 2017-10-16
33
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Figur 7. Fördelning av laddplatser (blå markörer)

Nämnas bör att många skånska aktörer bedriver ett aktivt arbete för att förbättra infrastrukturen för
fossilfria drivmedel. I projektet GREAT samarbetar bland annat Region Skåne, E.ON och Fordonsgas
med att sätta upp snabbladdare och tankstationer för flytande biogas. I det kommande projektet
Elbilslandet kommer en rad skånska aktörer vara involverade. Projektet syftar bland annat till att
förbättra förutsättningar för laddning vid bostäder och arbetsplatser.

Skånskt näringsliv inom fordon och drivmedel
I Skåne finns viss utveckling och produktion av fordon och komponenter till fordonstillverkare. Det
skånska näringslivet inom fordonssektorn är dock långt ifrån lika starkt som exempelvis näringslivet i
Västra Götaland 36. Skåne står starkt inom produktion av biogas och inom utveckling och försäljning
av biogasanläggningar. För andra fossilfria drivmedel finns intressanta utvecklingsföretag aktiva inom
infrastruktur för elvägar och för mindre elbilar37. Företag som sätter upp laddstolpar och
tankstationer för fossilfria drivmedel i Skåne har ofta sin bas i regionen. Malmö är en nod för import
av fordon till den nordiska marknaden och har även en del huvudkontor för försäljning. Inom
sjöfartssektorn finns viss varvsverksamhet i Landskrona.

Potential
Samhällsnyttor av minskade utsläpp och minskat
Minskade utsläpp från fossila drivmedel – växthusgaser, svaveldioxid, kväveoxider och partiklar –
minskar Skånes bidrag till globala klimatförändringar samt förbättrar kvaliteten på luft och vatten
med direkt koppling till människors hälsa. En kvantifiering av samhällskostnader från utsläpp från
36
37

”Fordonssektorn i Västra Götaland 2007 – 2014” av Västra Götalandsregionen, 2016
Se Elonroad och Uniti
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vägtrafik visar på de nyttor som kan uppstå ifall dessa utsläpp minskar. Tabell 3 visar en beräkning av
utsläpp under 2015 och en skattning av relaterade samhällskostnader på grund av hälsoeffekter och
negativa effekter på miljön utifrån Trafikverkets kalkylvärden 38. Osäkerheten i de presenterade
värdena är väldigt stor, men ger likväl en uppfattning om storleken på de samhällskostnader som
vägtrafikens utsläpp orsakar. Dessa värden är sannolikt lågt beräknade. Exempelvis uppskattar
studier av kväveoxider från vägtrafik i hela Sverige samhällskostnaderna till 7-10 miljarder kronor per
år 39. Partiklar uppstår till stor del på grund av vägslitage och ska därför främst inte relateras till
användning av fossila drivmedel. Beräkningarna visar att en övergång till fossilfria drivmedel med
låga utsläpp av koldioxid och luftföroreningar kan ge stora samhällsnyttor, främst kopplat till
förbättrad hälsa.
Tabell 3. Utsläpp från vägtrafik i Skåne 2015 och dess samhällskostnader (Region Skåne och ASEK)

Kväveoxider
Kolväten
Partiklar
Svaveldioxid
Koldioxid

Totala utsläpp (ton) 40 Samhällskostnader (miljoner kr) 41
7 063
692
1 838
116
187
608
8
1
1 935 000
2 239

Hälsoeffekter av buller kan vara mycket stora i tätbefolkade områden. Samhällskostnaden för buller
från vägtrafiken i Sverige har uppskattas till 16 miljarder kronor per år medan samhällskostnaden för
spårtrafik ligger runt en miljard kronor per år 42. Endast en liten del av samhällskostnaden för buller
från vägtrafiken i städer kan minskas med en övergång till el. Vid högre hastigheter är ljud från
kontakt mellan däck och vägbana den största orsaken till buller.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård. En övergång till fossilfria drivmedel kan ge direkta
besparingar för Region Skånes verksamhet.

Användning av skånska resurser
Skåne har en betydande potential för produktion av fossilfria drivmedel. Skånska resurser i form av
odlingsrester, gödsel samt industri- och matavfall kan till exempel användas för att producera runt 3
TWh biogas per år 43. Tillgången på halm är särskilt stor och kan tas från de skånska markerna för
omvandling till drivmedel 44. Etablering av bioraffinaderier kan även ge foder, biokemikalier och
biogödsel 45. En dylik utveckling av bioekonomin i Skåne kan precis som produktionen av biogas skapa
regional utveckling.
Vindresurserna är särskilt starka i Skåne både på land och till havs. En ökad produktion av fossilfri el
kan bidra till bättre elmix för laddning av elfordon.
38

För koldioxidutsläpp används ett kalkylvärde baserat på den svenska koldioxidskatten.
”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts in Sweden
2010” av Gustafsson m.fl., 2014
40
Beräknade med genomsnittliga emissionsfaktorer för all trafik i landsbygd 2014 från ASEK 6.0. Totalt
trafikarbete i Skåne 2015 var 9 675 miljoner fordonskilometer.
41
Beräknade med kalkylvärden för luftföroreningars totala effekter i svensk referenstätort 2015 från ASEK 6.0.
42
”Kartläggning av antalet överexponerade för buller” av Sweco, 2014
43
”Biogaspotential i Skåne” av Björnsson m.fl., 2010
44
”Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk
Bioekonomi” av Börjesson, 2016
45
”Bioraffinaderi i Skåne, en pusselbit för hållbar regional utveckling” av Willquist m.fl., 2014
39
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Jobbmöjligheter
Vid en övergång till fossilfria drivmedel växer nya värdekedjor fram. Utvinning och raffinering av
råolja kan ersättas av värdekedjor för förnybar el och biogas. Nya jobb i regionen skapas när
förädlingssteg i dessa värdekedjor förläggs lokalt, dels i produktion och distribution och dels i
sidovärdekedjor för teknik och kompetens kring förädlingssteg. Nettoeffekten på antal jobb från
ökad produktion och användning av fossilfria drivmedel är dock svår att uppskatta. Analyser av
insatser för introduktion av förnybar energi i Tyskland har visat på en positiv, men liten, nettoeffekt
på arbetsmarknaden vilket tyder på att satsningar på koldioxidsnål energi främst ska motiveras
utifrån miljöaspekter 46. Regionalt kan effekterna variera beroende på var gamla näringar försvinner
och var nya skapas. Biodrivmedel produceras ofta i mer glesbefolkade områden och kan därigenom
skapa positiva geografiska fördelningseffekter genom fler lokala jobb. Genom att fånga
exportmöjligheter för grön teknologi kan fler nya jobb skapas.
En övergång till fossilfria drivmedel ger möjligheter för det skånska näringslivet. Med rådande
trender inom elektrifiering, självkörande fordon, lätta material, nya produktionsprocesser och
förändrade affärsmodeller, såsom möjligheter med mobilitet som tjänst, kommer andra
kompetenser efterfrågas 47. Skånska styrkor inom telekom, IT och spelindustrin skulle kunna erbjuda
efterfrågad kompetens. Materialforskning med koppling till ESS och MAXIV i Lund har potential att
utveckla lösningar åt fordonsindustrin. Nya jobbmöjligheter är en viktig del i att skapa ett socialt
hållbart samhälle.

46
47

Se bland annat ”Employment effects of green energy policies” av Pestel, 2014.
”Fordonsindustrins kompetensbehov” av Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen, 2017
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Framtidsutblick
Att nå ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne till 2030 är en svår uppgift som kräver ett rejält
skifte i användning av drivmedel. Skåne är i detta arbete beroende av nationella och internationella
styrmedel och överenskommelser. Uppgiften blir inte lättare när målet på nationell nivå är svagare
än målet i Skåne samt när internationella ambitioner är alldeles för låga. Höga ambitioner på regional
nivå kan inte desto mindre bidra till att positionerna på nationell och internationell nivå flyttas fram.
Hur användningen av drivmedel i ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne ser ut bestäms till
stor del av utvecklingen på global nivå. För Skåne handlar det om att ligga i framkant, fånga nya
möjligheter och bidra till att utvecklingen drivs på i en positiv riktning. Några tendenser för
utvecklingen kan skönjas:
•

Snabbt minskande batterikostnader gör att elfordon, särskilt lätta fordon och fordon i
stadsmiljö, börjar bli konkurrenskraftiga 48. Detta ger att:
o Infrastruktur för laddning måste byggas ut, främst vid flerbostadshus, arbetsplatser
och gator
o Elnät kan behöva förstärkas för att klara högre effekttoppar vid laddning
o Ökad återvinning av material i batterier och drivlinor behövs
o Mer fossilfri elproduktion krävs på sikt

•

Tunga fordon, sjöfart och luftfart som är svårare att elektrifiera, samt de fordon som säljs
idag kommer behöva biodrivmedel eller elektrodrivmedel. Detta ger att:
o Marknad för flytande fossilfria drivmedel, biogas och vätgas kommer finnas
o För att biogas ska ta en större andel krävs en mer konkurrenskraftig produktion och
distribution samt fler tankstationer, särskilt för flytande biogas
o För att vätgas ska ta en större andel krävs en kraftig utbyggnad av tankstationer samt
ett betydligt större utbud av konkurrenskraftiga fordon
o Behov av investeringar kommer begränsa antalet alternativ som når en större skala
o Inom luft- och sjöfart behövs globala överenskommelser för fossilfria drivmedel

•

Utvecklingen av elfordon och självkörande fordon kan skapa nya möjligheter såsom mobilitet
som tjänst. Detta ger att:
o Lösningar måste testas i verklig miljö
o Behov av vägar, kollektivtrafik och laddinfrastruktur kan ändras
o Miljö och hälsa kan påverkas positivt samtidigt som nya utmaningar kan uppstå

Utmaningar i Skåne
Anledningar till att fossilfria drivmedel inte har en större marknadsandel beror på faktorer som
diskuteras i avsnittet ovan. Många av dessa utmaningar är på en nationell eller en global nivå. Lokala
och regionala aktörer kan bidra till en ökad efterfrågan på fossilfria drivmedel och tillhörande fordon
vilket i förlängningen leder till ett större utbud av fordon och en generell kostnadsreduktion för
fordon, infrastruktur och drivmedel. Denna handlingsplan riktar sig mer mot utmaningar som kan
hanteras på lokal och regional nivå. Några sådana utmaningar är:
•
48

Möjlighet att ladda fordon måste bli fler, särskilt vid flerbostadshus, arbetsplatser och gator

”Global EV Outlook 2017” av IEA, 2017
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•
•
•
•

Dagens nät av infrastruktur för tankning och laddning behöver spridas till hela Skåne
Utbyggnad av infrastruktur för tankning och laddning måste mötas av tillräcklig efterfrågan
De snabbt ökande godstransporterna måste gå över till fossilfria drivmedel
Kunskap om total ägandekostnad är låg

Insatser
I följande avsnitt beskriv insatser inom Gemensamt lärande och påverkan, Miljömässig och social
hållbarhet, Användning, Produktion och Distribution. För varje område återfinns förslag på insatser.
Några insatser är prioriterade med förslag på aktörer som är lämpliga att vara drivande. Insatser och
prioritering blir föremål för diskussion med intresserade aktörer under handlingsplanens
remissperiod. Noteras bör att många insatser genomförs redan idag.

Gemensamt lärande och påverkan
Detta insatsområde syftar till att öka kunskap och förändra beslut och beteenden kring drivmedel
och fordon.
Förslag på prioriterade insatser:
•

•

Stödja beteendepåverkan genom att informera om total ägandekostnad
Vid bilköp spelar olika faktorer in beroende på vem som väljer bil och till vad. För
privatperson styrs valet till stor del av inköpspriset, tekniska prestanda och preferens för
olika märken 49. Vid köp av elbil spelar räckvidd och möjlighet att ladda hemma stor roll.
Personer ansvariga för fordonsflottor baserar oftare bilköp på total ägandekostnad. För
elbilar blir total ägandekostnad en viktigare faktor då lägre kostnader för drivmedel, service
och underhåll till stora delar kan kompensera ett högre inköpspris. En insats med syfte att
påverka beteenden vid bilköp i riktning mot fler elbilar behövs och bör fokusera på att
informera privatpersoner och företag om total ägandekostnad. Drivande: Region Skåne
Påverka drivmedelsval vid godstransporter
Eftersom antalet godstransporter ökar behövs insatser för att påverka val av drivmedel.
Konsumenter efterfrågar i högre grad miljövänliga produkter såsom ekologisk mat. Företag
som levererar dessa produkter använder trots det fossila drivmedel i hög utsträckning. En
insats med syfte att påverka företag att välja fossilfria drivmedel behövs därmed. Drivande:
Region Skåne

Förslag på övriga insatser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medverka i forskningsprogram
Utveckla och delta i projekt inom sjöfartssektorn
Utveckla och delta i projekt inom luftfartssektorn
Utveckla och delta i projekt inom godstransporter
Utveckla och delta i projekt över regiongränsen
Påverka politiker och beslutsfattare nationellt och på EU-nivå
Bevaka utvecklingen av fossilfria mobilitetstjänster
Bevaka utvecklingen av självkörande fordon

49

Se ”Modeling the uptake of plug-in vehicles in a heterogeneous car market using a consumer segmentation
approach” av Brand m.fl., 2017
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Goda exempel: Gemensamt lärande och påverkan
2030 sekretariatet – ett forum för kraftsamling kring påverkansarbete
Det nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030, kort
2030 sekretariatet, samarbetar med aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden, både från
näringslivet och det offentliga. Sekretariatet bedriver politik- och beteendepåverkan genom att ta
fram prognoser och omvärldsanalyser samt förslag för åtgärder och det sprider resultaten via olika
kanaler. Dessutom skapar sekretariatet en plattform för utbyte och gemensamt lärandet, t.ex. den
årliga konferensen Ekotransport 2030, men det arrangeras även t.ex. mindre seminarier.
Organisationer och företag kan bli partners och samarbeta med sekretariatet.
Gröna bilister – förening för politikpåverkan och konsumentinformation
Privatpersoner kan gå med i föreningen Gröna bilister och stötta med sin årliga medlemsavgift
föreningens arbete för en grönare bilism. Gröna bilister anser sig vara en viktig röst i den politiska
debatten samt åtar sig rollen som oberoende konsumentinformatör. Dem ger upplysning via testar
och rankings, publicera nyhetsbrev och genomför informationskampanjer samt skriver remisser på
politiska beslutsunderlag. En fråga som föreningen driver sedan flera år är konsumentinformation av
olika drivmedlens ursprung och miljöpåverkan. Gröna bilister driver och medverkar dessutom i olika
typer av projekt, bl.a. projektet ”Hela gröna vägen”, som syftar åt en omställning av kommunala
fordonsflottor.
Klimatkommunerna – svenska kommuners samarbetsplattform för klimatarbetet
Omställningen till fossilfria drivmedel är ett viktigt ämnesområde inom ”klimatkommunernas”
arbete, en förening som kommuner, landsting och regioner kan gå med i för att kraftsamla för politisk
påverkan och öka gemensamt lärande för klimatarbetet. En grundpelare i Klimatkommunernas
verksamhet är nätverksarbetet som omfattar såväl fysiska träffar, webmöten som även webbaserade
verktyg för att underlätta att medlemmarna har ett kontinuerligt utbyte och möjlighet att rådfråga
varandra sinsemellan. Drivmedelsrelaterade frågor som hanteras i nätverket sträcker sig från t.ex.
parkering för miljöbilar, laddstationer och kommunallagen till upphandling av elbilar och miljökrav för
inbäddade transporter. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, ny
kunskap och inspiration. Politisk påverkan sker via uppvaktningar, debattartiklar, remissvar och
organisationen är även Sveriges stödstruktur till borgmästaravtalet.
Skånskt nätverk kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster
Biogas Syd och Energikontoret Skåne bedriver ett projekt där ett nätverk kring upphandling av
fossilfria fordon och transporttjänster ska byggas och drivas. Nätverket är för kommunala
upphandlare, miljöstrateger och kravställare och inriktar sig mot fossilfria lösningar för
transportsektorn. Projektet går ut på att skapa en mötesplats och ramarna för erfarenhetsutbyte och
goda exempel på upphandlingar skånska kommunerna sinsemellan för att effektivt överföra dessa
mellan kommunerna. För att vidareutveckla upphandlingarna i kommunerna tar nätverket även in
hjälp av externa sakkunniga.
Elbilsmässan i Torna Hällestad
Intresse i elfordon och elcycklar samt viljan att utveckla sin hemort motiverade ett gäng
privatpersoner att dra igång en elbilsmässa i Torna Hällestad, i Skåne. 2016 genomfördes eventet för
första gången. Grannar, bekanta och kollegor bjöds in till en informationsträff där initiatorerna även
lånade ut sina eldrivna fortskaffningsmedel för provkörning. Mycket positiv resonans gjorde att man
2017 la upp ett större event och involverade återförsäljare för öka antal och variation av fordon. En
lokalpolitiker invigde ”Torna Hällestads Elbilsmässa”. Ingen offentlig finansiering fanns till eventet och
den mindre avgiften som återförsäljarna betalade för att få ställa ut fordon användes för att
finansiera annonskostnaden i en regionaltidning. Arrangörer och primär budskapsbärare i denna
satsning är en grupp lokala privatpersoner vilket ger en speciell kommunikativ ton och ingång till
22engagera sig för kunskapsspridning och
målgruppen. Exemplet visar på hur privatpersoner kan
attitydpåverkan

Miljömässig och social hållbarhet
Förslag på prioriterad insats:
•

•

Analysera hälsoeffekter från användning av drivmedel
Luftföroreningar, partiklar och buller påverkar människors hälsa negativt, vilket i
förlängningen leder till minskad livskvalitet och ökade kostnader för hälso- och sjukvård. En
insats för att analysera hälsoeffekter från användning av drivmedel och tillhörande kostnader
för hälso- och sjukvård behövs. Drivande: Region Skåne
Undvika biodiesel från palmolja och palmoljerester i nya avtal
I nya avtal för drivmedel och transporter bör biodiesel (HVO) från palmolja och
palmoljerester undvikas. Detta eftersom dessa råvaror ger negativa miljöeffekter på andra
håll i världen. Drivande: Region Skåne

Förslag på övriga insatser:
•

Stödja forskning kring ett klimatneutralt transportsystem

Goda exempel: Miljömässig och social hållbarhet
Betydelsen för luftkvalitet och hälsa av en fossilfri fordonsflotta i Stockholm
Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tillsammans med Umeå universitet och Stockholms
universitet studerat vilka samhällsvinster som kan uppstå av en övergång till en fossilfri fordonsflotta.
Med hjälp av emissionsmodeller, litteraturstudier och scenarier för en fossilfri fordonsflotta räknade
studien fram effekter på hälsa och samhällsekonomi. En övergång till fossilfria drivmedel kan ge
betydande samhällsvinster beroende på vilka drivmedel som slår igenom och hur motorer och
styrmedel utvecklas.

•

Stödja affärsmodeller för återvinning av batterier och elmotorer

Användning
Förslag på prioriterade insatser:
•

•

Gå över till eldrift i stadsbusstrafik
Trafik i stadsmiljö har genom luftföroreningar, partiklar och buller extra tydlig påverkan på
människors hälsa. En övergång till eldrift för stadsbusstrafiken ingår redan i Skånetrafiken
strategi. Lägre utsläpp, minskat buller vid start från hållplatser, mjukare körning och
möjlighet till inomhushållplatser ska göra kollektivtrafiken än mer attraktiv. Drivande: Region
Skåne
Införa tjänstebilssystem som premierar val av bilar för fossilfria drivmedel
Tjänstebilar utgör en väsentlig del av antalet personbilar. System som premierar val av bilar
för fossilfria drivmedel ger företag en grön profil och gör det lättare för anställda att minska
miljöpåverkan. Merkostnaden för bilar för fossilfria drivmedel minskar med kommande
bonus-malus-system. Drivande: Företag och kommuner med tjänstebilssystem

Förslag på övriga insatser:
•
•
•

Införa fordon för fossilfria drivmedel i egna flottor
Samarbeta kring upphandling av fordon, drivmedel och transporttjänster
Skärpa koldioxidkrav vid upphandling av drivmedel, fordon och transporttjänster
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•
•
•
•
•

Införa miljökrav på inbäddade transporter samt entreprenad- och arbetsmaskiner
Stödja omställning av skogs-, jordbruks-, arbets- och entreprenadmaskiner
Stödja möjligheter för användning av elcyklar, elmopeder och andra lätta elfordon
Efterfråga fossilfria drivmedel vid beställning av taxi och budservice
Införa miljözoner för tunga och lätta fordon

Goda Exempel: Användning
Fastighetsbolag ställer om till eldrivna handmaskiner och fordon
Eslövs Bostads AB har på mindre än ett år gått från en övervägande fossildriven drift till att byta ut
både handmaskiner och fordon till fossilfria alternativ. Där leverantörerna inte har ett färdigt koncept
efterfrågas nya produkter och lösningar för att bli 100 % fossilfria.
Städer ställer miljökrav på motorer och drivmedel för arbetsmaskiner
Stockholm Stad, Göteborgs Stad och Malmö Stad har samarbete med Trafikverket tagit fram
gemensamma miljökrav för motorer och drivmedel vid entreprenader. Dessa miljökrav har historiskt
riktat in sig på utsläpp av lokala luftföroreningar. I den senaste vägledningen återfinns förslag på
klimatkrav som de tre städerna har formulerat. Mer inspiration kan hämtas från Oslo kommun som
har börjat införa fossilfria byggplatser.
Skånemejerier kör på biogas
2016 invigde E.ON och Skånemejerier landets första privata tankdepå för fordonsgas som är byggd
enbart för lastbilar. Skånemejerier kör en del av sina distributionsbilar på fordonsgas, som till stor del
tillverkas av bland annat svingödsel, slakteriavfall och restprodukter från spannmålsodling.
Scandlines bygger om till eldrift
För linjen mellan Helsingborg och Helsingör bygger Scandlines om sina fartyg till eldrift. Laddning ska
ske automatiskt vid av- och pålastning. Med eldrift på en så pass intensiv färjelinje ligger Scandlines i
framkanten. Helsingborg kan glädja sig åt förbättrad luftkvalitet tack vare mindre utsläpp.

Produktion
Förslag på prioriterad insats:
•

Stödja utveckling och produktion av fossilfria drivmedel
Produktion av fossilfria drivmedel ger lokala jobbmöjligheter i Skåne. Biogassektorn
sysselsätter ungefär 1 person per GWh vilket motsvarar över 400 heltidsanställda i Skåne.
Produktion av biogas kan ingå i någon form av bioraffinaderi med möjlighet att producera
flytande drivmedel och kemikalier till industrin. Vätgas kan produceras av förnybar el och
kombineras med koldioxid för att skapa elektrodrivmedel. Insatser för att förbättra
produktion av drivmedel behövs för att skånska företag ska ligga i framkanten. Drivande:
Region Skåne

Förslag på övriga insatser:
•

Finansiera demonstration av produktion av fossilfria drivmedel
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Goda Exempel: Produktion
Bioraffinaderi i Skåne, en pusselbit för hållbar regional utveckling
För att stötta produktionen av fossilfria drivmedel behövs utredningar som tar hänsyn till både
regionala förutsättningar för tillgänglighet av substrat och användningsområden för produkterna. SP,
SIK, JTI och Envirum undersökte 2014 möjligheterna för att etablera ett bioraffinaderi i Skåne, bland
annat baserat på en fallstudie om kombinerad produktion av bioetanol och biogas. Bioetanol från
cellulosarika material såsom halm kan bli lönsamt med ett reduktionspliktssystem för inblandning av
biodrivmedel i bensin och diesel. I ett bioraffinaderi skulle biogas produceras av resterna från
bioetanolproduktionen. Mer ingående analyser kring förutsättningarna kan genomföras med stöd av
Skånes färdplan för biogas eller Region Skånes miljövårdsfond.

•

Stödja utveckling och produktion av komponenter till elfordon

Distribution
Förslag på prioriterade insatser:
•

•

Stödja laddplatser vid flerbostadshus
En ökning av antalet elbilar och ladd-hybrid-bilar kräver möjlighet för hemmaladdning.
Hushåll med parkeringsplats direkt i anslutning till bostaden kan ofta installera laddsystem i
garage eller förråd. För hushåll i flerbostadshus krävs insatser för att lösa laddmöjlighet på
gemensam parkeringsplats eller vid gatuparkering. Här ingår en social dimension då
inkomstsvaga grupper i högre utsträckning bor i hyr lägenheter i flerbostadshus. Drivande:
Kommuner
Analysera förutsättningar för elvägar i Skåne
Elvägar är en möjlighet att elektrifiera den tunga vägtrafiken. Insatser behövs för att
analysera förutsättningar för elvägar i Skåne. Detta arbete kan göras i samarbete med
myndigheter, kommuner, svenska regioner samt regioner i Danmark och Tyskland. Drivande:
Region Skåne

Förslag på övriga insatser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analysera behovet av förstärkta elnät regionalt och lokalt
Stödja affärsmodeller för tankstationer för biodrivmedel och vätgas
Stödja affärsmodeller för laddplatser vid kollektivtrafiknoder
Stödja affärsmodeller för laddplatser vid egen verksamhet
Stödja fastighetsägare och -användare vid införande av laddplatser
Klargöra regelverk för utbyggnad av laddplatser, ta fram lathund
Beakta infrastruktur för fossilfria drivmedel i översiktsplaner
Efterfråga laddplatser och infrastruktur vid affärslokaler och offentlig verksamhet
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Goda Exempel: Distribution
Ekonomisk förening för biogastankstationer på Österlen
Biogastankstationer i Tomelilla and Simrishamn etablerades 2013 och ägs och drivs av den
ekonomiska föreningen Biogas Ystad Österlen. Kommunala politiker, företag och privatpersoner har
visat på hur lokalt engagemang kan sätta igång utvecklingen av infrastruktur för fossilfria drivmedel.
Privata aktörer sätter upp laddplatser för kunder, besökare och medarbetare
Allt fler företag börjar anse att det tillhör god service och ansvarstagande för samhället att
uppmuntra kunderna till att använda elbil istället för fossildrivna fordon och bygger därför
laddmöjligheter vid sina varuhus och kontor. IKEA har kommunicerat avsikten att installera
snabbladdare vid varje varuhus i Norge. I Sverige har man som mål att erbjuda "semisnabba"
laddplatser för elbilar vid alla varuhus senast hösten 2017. I Tyskland bygger man på den befintliga
laddinfrastrukturen och byter ut till snabbladdare. Dessutom testar IKEA tillsammans med partners
ett koncept som kallas för ”Charge Lounge”. Det går ut på att kombinera laddinfrastruktur med
möjlighet till lagring av förnyelsebar energi och att gestalta laddinfrastruktur på ett ur
konsumentperspektiv tilltalande och funktionell sätt och att erbjuda tjänster utöver själva
laddningen. Den konkreta utformningen ska då anpassas efter specifika lokaliseringsfaktorer.
”Fixa laddplats” - informationsinsatser kring laddplatser för fastighetsbranschen
Samordnad av Energikontoret Storstockholm har de kommunala energi- och klimatrådgivarna i
Stockholmsområdet tagit fram en informationskampanj för att få till fler laddplatser i flerbostadshus.
De genomför kostnadsfria seminarier för bostadsrättsföreningar och har tagit fram omfattande
material i form av guider, mallar och vägledningar för hur en bostadsrättsförening kan gå till väga för
att installera laddstationer. Det täcker frågor från hur man övertygar styrelsen eller fastighetsägaren
till tips och råd för ansökan för investeringsstöd från Klimatklivet.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2390
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-04-23

Regionstyrelsen

Regiondagar 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta samt
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Särskilt beslut om ledamöters deltagande fastställs i arbetsutskottet senare under
2018.

Sammanfattning
Region Kronoberg genomför årliga Regiondagar. Dagarna är en återkommande
samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Regiondagarna 2019 föreslås
genomföras den 17-18 januari i Kosta.
Fokus för Regiondagarna 2019 är bland annat aktualiseringen av den regionala
utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”.
Bifogat i handlingarna finns en kort nyhetstext om Regiondagarna 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

http://www.regionkronoberg.se/nyheter/framtidsspaning-pa-aretsregiondagar/
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