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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 januari 2018.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 11 januari
2018.

3

Tidssättning av motion - P-situationen
vid Ljungby lasarett (17RK2410)
Förslag till beslut

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

Sven Sunesson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
parkeringar vid Ljungby lasarett. Motionen har följande yrkanden:
att ge regionstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Ljungby kommun,
utreda olika möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby
lasarett,
att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt
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att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer
och förslag.

Beslutsunderlag

 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - P-situationen vid
Ljungby lasarett.

4

Informationsärende - Lägesrapport för
Generalplan Region Kronoberg
(13LTK1306)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Lägesrapport för Generalplan Region Kronoberg redovisas.
Föredragande

Jörgen Tagesson, planeringsdirektör

5

Ombud till bolagsstämma för
Regionteatern Blekinge Kronoberg 2018
(17RK1886)
Sammanfattning

Regionteatern Blekinge Kronoberg AB har meddelat att bolagsstämma
kommer att genomföras den 12 april, klockan 11.00-12.00.
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6

Förfrågan om arvode vid södra
Östersjöprogrammets möten
(14LTK1095)
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att arvode ej utgår från Region Kronoberg vid södra
Östersjöprogrammets sammanträden, som anordnas inom ramen för
programmet.
Sammanfattning

Nobuaki Kudo (MP) har inkommit med en förfrågan om arvode vid
södra Östersjöprogrammet sammanträden och begärt förtydligande
avseende arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg.
Kronoberg omfattas av flera EU-program under innevarande
programperiod. De olika programmen har sina respektive arvodesregler.
Södra Östersjöprogrammet omfattas av eget regelverk som administreras
av Tillväxtverket för den svenska parten. Enligt det regelverket utgår inte
arvode, däremot ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resor, logi och
traktamente. Region Kronoberg har inte utbetalat arvode för dessa
möten, såvida inte de svenska parterna har träffats enskilt och särskilt
kallats av desamma (s.k. förmöten).
Region Kronoberg utser ett flertal ledamöter och ersättare till uppdrag
som är utanför Region Kronobergs beslutande församling. För dessa
uppdrag gäller den aktuella beslutande församlingens arvodesregler.
Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg
omfattar ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt revisorer. Med förtroendevalda avses också
ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen
eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt
revisorer i ett kommunalförbund.
Region Kronoberg anser dock att det inte borde råda olika principer för
arvodering inom ramen för de olika EU-programmen som berör
Kronobergs geografi och kan genom sin representation i de olika
programmen påpeka detta inför nästkommande strukturfondsperiod då
programmen med tillhörande administrativa regelverk skrivs om.
Beslutsunderlag

 Förfrågan angående arvode vid södra Östersjöprogrammets möten
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7

Inbjudningar till kurser och konferenser
(18RGK98)
Sammanfattning

Inbjudningar till kurser och konferenser:
- Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet, 7 februari 2018, Alvesta. Arrangörer:
Kronobergs luftvårdsförbund och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet

8

Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista 23 januari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 18 januari
2018.

9

Justering av regionstyrelsens protokoll
23 januari 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x januari 2018.
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10 Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

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

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör

11 Bokslutskommuniké 2017 (17RK2436)
Sammanfattning

Bokslutskommunikén färdigställs den 19 januari. Muntlig presentation görs på
RSAU den 16 januari.

12 Informationsärende - Lägesrapport för
projekt Oberoende av inhyrd personal i
vården (16RK2368)
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att kvartalsvis lämna
en lägesrapport över det gemensamma SKL-projektet "Oberoende av
hyrpersonal inom vården".
Vid sammanträdet lämnas en muntlig lägesrapport över projektet.
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Föredragande

Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Lägesrapport Oberoende av hyrpersonal i vården

13 Informationsärende - Euroregion Baltic lägesrapport (17RK49)
Förslag till beslut

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

Euroregion Baltic (ERB) är en politisk och geografiskt förankrad
plattform för regionalt samarbete i södra Östersjöområdet, med åtta
medlemsregioner från Danmark, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige.
Organisationens övergripande syfte är att förbättra livsvillkoren för
invånare, främja gränsöverskridande kontakter mellan lokala samhällen
samt att främja åtgärder för hållbar utveckling.
Arbetet utgår från ERB 2020 agenda, som utgör organisationens
långsiktiga vision. I visionen finns två mål, att göra ERB till ett effektivt
politiskt verktyg för medlemmarna och att samarbetet ska kunna lösa
gemensamma utmaningar.
Regionstyrelsen fastställde inriktning för internationellt samarbete vid
sammanträde den 19 december 2017. ERB uppfyller de flesta kriterier
för samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger.
Samarbetet är väl förankrat politiskt och har varit en dokumenterad
framgång i Östersjöregionen framförallt med sin påverkan på att etablera
och genomföra Södra Östersjöprogrammet. Regionstyrelsen beslöt att
samarbetet fortsätts. Under våren 2018 tar Region Kronoberg aktiv del i
en kommande intressentdialog med syfte att revidera vision för ERB:s
samarbete. Det ger Region Kronoberg en möjlighet att konkretisera
målet för sitt deltagande. Dialog med kommunerna i Kronobergs län ska
också utgöras för att stärka deras deltagande i samarbetet.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 23 januari 2018 lämnas en
lägesrapport kring Euroregion Baltic och en framåtblick avseende den
kommande agendan för Euroregion Baltics arbete.
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Föredragande
Jan Martinsson, Regionförbundet i Kalmar län, kl. 10.00
Beslutsunderlag

 Euroregion Baltic - lägesrapport

14 Region Kronobergs internationella
samarbeten - inriktning (16RK287)
Förslag till beslut

Ordförandberedningen föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbeten.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region
Kronoberg. Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören
att bereda en handlingsplan för Region Kronobergs internationella
samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken
också har presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Regionstyrelsen återremitterade ärendet § 253/17 för att inhämta ett
skriftligt klarläggande från ICLD om konsekvenserna för kommunerna i
länet om den regionala parten utträder ur Sydafrikasamarbetet. ICLD har
lämnat klarläggande vilket anges under rubriken Tlokwe City Council,
Sydafrika i beslutsunderlag Region Kronobergs internationella samarbete
– inriktning.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbete i enlighet med upprättad handling. Av
underlaget framgår sammanfattningsvis:
– att Region Kronoberg ej går in i nytt samarbetsavtal med Sydafrika
efter den 31 juli 2018.
– att Region Kronoberg avslutar sitt medlemskap i AER (Association of
European Regions) per den 31 december 2017.
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– att Region Kronoberg initierar dialog med kommunerna i länet för att
involvera dem bättre i ERB:s samarbete.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbeten
 Inriktning för Region Kronobergs internationella samarbeten
 §253 RS Region Kronobergs internationella samarbeten - inriktning
 §337 RSAU Region Kronobergs internationella samarbeten inriktning
 Översyn av befintliga internationella samarbeten.

15 Investeringsplan 2018 (17RK2069)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna investeringsplan för 2018 som omfattar investeringar om
totalt 662 miljoner kronor.
Sammanfattning

Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatt
investeringsram för 2018. Planen omfattar investeringar om totalt 662
mnkr. Jämfört med tidigare år är det högre kostnader för de
fastighetsinvesteringar där beslut har fattats av regionstyrelsen (357
mnkr; för vuxenpsykiatrin, habiliteringen, parkeringsdäck CLV,
vårdavdelningar LL och specialisttandvård). I planen ingår inte
ombyggnad av norra entrén och utbyte av passagesystem, men för dessa
insatser finns utrymme inom den ekonomiska ramen.
Behovet av MT-investeringar är stort och under 2018 kommer
återanskaffningar prioriteras före nyinvesteringar.
Ett antal omfattande IT-investeringar planeras under 2018. Införande av
nytt ekonomi- och e-handelssystem, nytt resesystem inom Länstrafiken
samt uppgradering och utveckling av regionens plattform för ITarbetsplats. De intäktsfinansierade verksamheterna bedömer själva sitt
investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar
själva sin avskrivningskostnad.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Investeringsplan 2018
 Investeringsplan 2018
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16 Inriktning för om- och tillbyggnad av
Ljungby lasarett (17RK929)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera risk och sårbarhetsanalys för om- och tillbyggnad av Ljungby
lasarett till protokollet
att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till investeringsbeslut
senast hösten 2018 för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett utifrån
alternativ 2.

Sammanfattning

Regionstyrelsen uppdrog § 277/16 till regiondirektören att ta fram minst
2 alternativ till investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av
lokaler vid Ljungby lasarett, där en allsidig belysning av möjligheterna i
hus 1H, 1C, 1K och 1D görs i syfte att skapa ett effektivt och modernt
verksamhets- och patientflöde, avseende ambulans/akutverksamheten,
operationsverksamhet och röntgenverksamhet.
Regionstyrelsen beslöt därefter § 117/17 att uppdra åt regiondirektören
att genomföra risk- och sårbarhetsanalys för alternativ 1 och 2
tillsammans med berörda verksamheter och redovisa detta inför beslut
av regionstyrelsen hösten 2017.
En risk och sårbarhetsanalys är nu genomförd och presenteras för
regionstyrelsen inför vidare ställningstagande. Om- och tillbyggnad
kommer att planeras tillsammans med verksamheten under våren 2018
och ett förslag till investeringsbeslut bereds inför beslut i regionstyrelsen
senast hösten 2018. Efter investeringsbeslut följer 1 års projekteringstid
och 2 års byggtid.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett
 Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett beslutsunderlag 28 dec17 arb material Jörgen (D)
 Rapport riskanalys till -och ombyggnad alternativ 1 och 2 Ljungby
lasarett (3)
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17 Fordonsanskaffning Krösatågen och
Kustpilen (17RK2318)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelse inför upphandling av tågfordon för
Krösatåg och Kustpilen.
att uppdra åt trafiknämnden att återkomma med en redovisning av
fordonsbehovet för Kronobergs del inför senare ställningstagande i
regionstyrelsen.
Sammanfattning

När Krösatågstrafiken utvecklades till att även omfatta VäxjöHässleholm med flera sträckor och att ombyggda X-11 (gamla Pågatåg)
skulle användas, innebar det en respit på ca tio år innan nya tåg skulle
införskaffas. Ungefär samtidigt påbörjades processen på nationell nivå
med att byta ut dagens ATC system (signalsystem) mot ett nytt som
heter ERTMS. Att utrusta gamla tåg med en ny teknik för signalsystem
är inte ekonomiskt försvarbart. Utbytet av fordonen styrs av införandet
av ERTMS och det stämmer väl överens om med livslängden för de
befintliga fordonen.
Parternas bedömningen är att det är mest fördelaktigt att genomföra en
fordonsupphandling i ett större sammanhang tillsammans med berörda
grannlän. Det förberedande arbetet har pågått under hela 2017 med en
serie workshops med berörda län.
Beslutsunderlag






§104 TN Fordonsanskaffning Krösatågen och Kustpilen
Förslag till beslut - Fordonsanskaffning Krösatågen och Kustpilen
Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen
Överenskommelse inför upphandling av tågfordon, tjänsteskrivelse
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18 Anmälan om ersättningsetablering
enligt lagen 1993:1652 om ersättning för
sjukgymnastik (17RK2244)
Sammanfattning

Ärendet omfattas av sekretess. Information redovisas vid regionstyrelsens
arbetsutskott.

19 Svar på motion – Funka för livet-mässa
(17RK1895)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Ingemar Swalander (M) har i en motion
föreslagit att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att
ombesörja att regionen medverkar i Funka för livet-mässan i april 2018,
på ett sätt som visar på regionens betydelse som viktig aktör inom
området funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Funka för livet-mässa
 Motion- Medverkan i "Funka för livet"- mässa

20 Remissyttrande – Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar DS 2017:61
(17RK2373)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-01-11

att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
I promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och
Blekinge län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska ändras så att den även omfattar dessa
län. Vidare har Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens
läns landsting hos regeringen ansökt om att få överta det regionala
utvecklingsansvaret i sina respektive län.
Därmed har samtliga landsting övertagit eller ansökt om att överta det
regionala utvecklingsansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. I promemorian föreslås mot denna
bakgrund vissa ändringar i lagen, att lagens rubrik ändras och att lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.
Region Kronoberg tillstyrker förslagen i departementspromemorian i sin
helhet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande över Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar
 Remissyttrande - Lag om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar DS
2017:61
 Följebrev Remiss - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
(Ds2017:61)
 Remiss - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds2017:61)

21 Fossilfritt Sverige – deltagande och
utmaningar (17RK2406)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg deltar i Fossilfritt Sverige,
att Region Kronobergs målsättningar i Fossilfritt Sverige tas från Region
Kronobergs miljöprogram och Gröna Kronoberg (regional
utvecklingsstrategi),
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att anta solutmaningen (150 kW installerad effekt år 2020) och
klimatväxlingsutmaningen samt
att anta transportutmaningen, där Region Kronobergs målsättning är att
år 2025 endast genomföra och köpa fossilfria inrikestransporter
(exklusive flyg).
Sammanfattning

Region Kronoberg har blivit erbjuden att delta i Fossilfritt Sverige.
Fossilfritt Sverige är en plattform för företag och offentlig verksamhet
som vill göra Sverige fossilfritt. Fossilfritt Sverige startades av regeringen
inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 200 aktörer gått med.
Förutom en möjlighet att påverka samhällsomställningen erbjuder
initiativet också en möjlighet för dessa aktörer att visa upp sina insatser
under ett gemensamt paraply samt ta del av Fossilfritt Sveriges
gemensamma utmaningar.
Fossilfritt Sverige ska:
- Vara en länk mellan aktörerna och regeringen för att undanröja hinder
till utsläppsminskningar. T.ex. har Fossilfritt lämnat förslag på skattefri
cykelförmån, flexibla parkeringstal samt ekobonus som kompenserar
extrakostnader när transporter överförs från väg till sjöfart eller järnväg.
- Lyfta goda exempel.
- Konkreta utmaningar för medlemmarna som skyndar på utvecklingen.
Medlemmarna är både företag, regioner/landsting och kommuner t.ex.
Växjö kommun, landstinget och regionförbundet i Kalmar län, Region
Östergötland och Klimatsamverkan Blekinge. Cirka hälften av landets
regioner och landsting deltar.
Föreslås att Region Kronoberg deltar i Fossilfritt Sverige, samt antar
utmaningar inom sol, klimatväxling och transportsektorn.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Fossilfritt Sverige - deltagande och utmaningar
 Fossilfritt Sverige(105442)
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22 Informationsärende - Antagande av
internkontrollplaner 2018 (17RK1249)
Förslag till beslut

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

Region Kronobergs nämnder har antagit internkontrollplaner för 2018.
Internkontrollplanerna redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag HSN § 124-2017 - Internkontrollplan för hälso- och
sjukvårdsnämnden 2018
 Intern styrning och kontroll för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018
 Protokollsutdrag RUN § 130-2017 - Internkontrollplan för regionala
utvecklingsnämnden 2018
 Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2018
 Protokollsutdrag TN - § 100-2017 - Internkontrollplan för
trafiknämnden 2018
 Intern styrning och kontroll för trafiknämnden 2018
 Protokollsutdrag KN - § 72-2017 - Internkontrollplan för
kulturnämnden 2018
 Internkontrollplan för kulturnämnden 2018

23 Informationsärende - Verksamhetsplan
för FoU-beredningen 2018
Förslag till beslut

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

Verksamhetsplaner för nämnderna och folkhälsoberedningen
redovisades till regionstyrelsen för kännedom § 263/2017.
Redovisningen kompletteras nu med verksamhetsplan för FoUberedningen, som därefter antagits.
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Beslutsunderlag

 §35 FoUB Verksamhetsplan för FoU-beredningen 2018
 Verksamhetsplan för FoU-beredningen 2018

24 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

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

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

• 17RK20-27 Enhetschefens för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 26/2017: Beslut om kundförlust där eftersökning
av patienten/kunden gjorts utan resultat.
• 17RK20-28 Enhetschefens för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 27/2017: Beslut om kundförlust där
patienten/kunden avlidit och det saknas tillgångar i dödsboet.
• 17RK20-29 Enhetschefens för vårdstöd administrations
delegationsbeslut nr 28/2017: Beslut om kundförlust där
patienten/kunden har skuldsanering. Patienten/kunden har slutbetalt
men restbelopp finns.
• 17RK16-18 Regionjuristens delegationsbeslut nr 17/2017- Begäran om
utlämnande av journaler
• 17RK16-19 Regionjuristens delegationsbeslut nr 18/2017.
Överprövning av utlämnande av allmän handling, dnr 17RK1947
• 17RK20-30 Enhetschef
v årdstöd delegationsbeslut nr 29/2017. Beslut
om kundförlust där eftersökning av patient/kund gjort utan resultat
• 17RK10-11 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 10/2017. Beslut
gällande särskild avtalspension.
 17RK8-35
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 35/2017 Transaktioner i pensionsförvaltningen
 17RK8-36
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 36/2017 Transaktioner i kapitalförvaltningen

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-01-11

 17RK4-40
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 40/2017.
Remissyttrande över detaljplan för del Bergkvara 6:1, Växjö kommun
(17RK2147)
 17RK14-4
Planeringschefens delegationsbeslut nr 4/2017.
Investeringar av medicinteknisk utrustning, inventarier och övrig
utrustning
 17RK24-11
Chef inom respektive enhetsbeslut nr11 /2017- Beslut
om anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer,
tillsvidareanställningar 2017-11-01--2017-11-30
 18RGK34-1 Regionstyrelsens förste vice ordförandebeslut nr 1/18.
Ärende: Omställningsstöd enligt OPF-KL.
 18RGK34-2 Regionstyrelsens förste vice ordförandebeslut nr 2/18.
Ärende: Rättegångsfullmakt i upphandlingsärende
 18RGK34-3 Regionstyrelsens förste vice ordförandebeslut nr 3/18.
Ärende: Att Svea Inkasso AB ges fullmakt att föra Region Kronobergs
talan mot gäldenär angående fordran.
 18RGK34-4 Regionstyrelsens förste vice ordförandebeslut nr 4/18.
Ärende: Utfärda rättegångsfullmakt till Advokatfirman Lindmark
Wellinder
 17RK10-10
Förhandlingschefsbeslut nr 9/2017. Beslut om
utfärdande av varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region
Kronoberg
 17RK10-12
Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2017.
Överenskommelse gällande avgångsvederlag, enskild person
 17RK10-7
Förhandlingschefsbeslut nr 6/2017.
Överenskommelse angående upphörande av anställning för enskild
person
 17RK10-8
Förhandlingschefsbeslut nr 7/2017. Beslut om
utfärdande av varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region
Kronoberg
 17RK10-9
Förhandlingschefsbeslut nr 8/2017. Kollektivavtal och
tvisteförhandling från Arbetstidsladen § 15 tredje stycket vid
arbetspass om högst 6 timmar
 17RK10-10
Förhandlingschefsbeslut nr 9/2017. Beslut om
utfärdande av varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region
Kronoberg
 17RK10-13
Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 12/2017.
Disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked och avgångsvederlag (se
delegationsbeslut nr 7/2017)

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-01-11

25 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

• 17RK102-25 Protokoll från styrelsemöte 5/2017 med Kulturparken
Småland, 2017-11-17
• 17RK47-19
Protokoll nr 6/2017 fört vid ordinarie
styrelsesammanträde i Växjö Smaland Airport AB den 2017-10-06
inklusive bilaga.
• 17RK47-21
Protokoll nr 8/2017, fört vid ordinarie
styrelsesammanträde i Växjö Småland Airport AB 2017-12-11
• 17RK58-21
Delårsrapport 2017-01-01--2017-08-31 för AB
Transitio
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) -överenskommelse med
staten om Försäkringsmedicinska utredningar för 2018.
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) -överenskommelse med
staten om Kortare väntetider i cancervården 2018.
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)-överenskommelse med
staten om stöd till Nationella kvalitetsregister 2018.
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) -överenskommelse med
staten - Patientmiljarden – Insatser för att förbättra tillgängligheten
och samordningen i hälso- och sjukvården.
• Cirkulär 17:68 Budgetförutsättningar för åren 2017–2021
• 17RK116-1
Protokoll psykiatrihistoriska muséet 2017-12-04.
• 17RK102-26 Protokoll från styrelsemöte 6/2017 med Kulturparken
Småland, 2017-12-15, inklusive bilagor
• 17RK47-20
Protokoll NR 7/2017 fört vid extra
styrelsesammanträde i Växjö Smaland Airport.
• 18RGK55-1 Regleringsbre
v för budgetåret 2018 avseende anslag
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
• 18RGK53-1 Regleringsbre
v för budgetåret 2018 avseende
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom
utgiftsområde 24 Näringsliv

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-01-11

 17RK2472-1 Villkor m.m. för budgetåret 2018 inom utgiftsområde
1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer;
regeringsbeslut
 17RK89-15
Kulturutskott positionspapper
 17RK89-14
Mötesanteckningar Regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott 2017-11-23
 17RK107-29 §109 HSN Månadssammandrag oktober 2017 - Hälsooch sjukvårdsnämnden

26 Övriga beslutsärenden

27 Övriga informationsärenden
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2017-12-15

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg
P-situationen vid Ljungby lasarett
Det kommer mycket synpunkter om bristande antal parkeringar vid Ljungby lasarett. Flera
medborgarförslag har också kommit in. Det är utan tvekan så att det vid många tillfällen är
svårt att hitta P-plats vid lasarettet och de med rörelseproblem är de som lider mest av detta.
De planer på ombyggnationer och tillbyggnader av lasarettet som finns påverkar inte
nämnvärt antalet parkeringar, utom möjligen under byggtid. Antalet besökare, patienter och
personal på sjukhuset kommer förmodligen inte att minska i framtiden. Däremot kommer
förmodligen antalet dagsbesökare att öka.
I första hand ska vi se till att det finns bra möjligheter att åka kollektivt till lasarettet. Det finns
anledning att undersöka om det går att ytterligare förbättra tillgängligheten till lasarettet, via
kollektivtrafik.
Centerpartiet bedömer att det behövs fler parkeringsplatser vid lasarettet. Vi tycker att det är
lämpligt att utreda olika möjligheter tillsammans med Ljungby kommun, i syfte att hitta
möjliga ytor att göra om till P-platser. Även alternativ inom befintlig lasarettstomt måste
naturligtvis utredas.

Centerpartiet föreslår Regionfullmäktige besluta
Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika
möjligheter till att öka antalet Parkeringsplatser vid Ljungby lasarett
Att ge Trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten
till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby
Att återkomma till Regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och förslag
Gruppmotion från Centerpartiet
Sven Sunesson, gruppledare
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1095
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-01-09

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förfrågan om arvode vid södra Östersjöprogrammets
möten

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att arvode ej utgår från Region Kronoberg vid södra Östersjöprogrammets
sammanträden, som anordnas inom ramen för programmet.

Sammanfattning
Nobuaki Kudo (MP) har inkommit med en förfrågan om arvode för södra
Östersjöprogrammet sammanträden och begärt förtydligande avseende
arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg.
Kronoberg omfattas av flera EU-program under innevarande programperiod. De
olika programmen har sina respektive arvodesregler. Södra Östersjöprogrammet
omfattas av eget regelverk som administreras av Tillväxtverket för den svenska
parten. Enligt det regelverket utgår inte arvode, däremot ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, resor, logi och traktamente. Region Kronoberg har inte utbetalat
arvode för dessa möten, såvida inte de svenska parterna har träffats enskilt och
särskilt kallats av desamma (s.k. förmöten).
Region Kronoberg utser ett flertal ledamöter och ersättare till uppdrag som är
utanför Region Kronobergs beslutande församling. För dessa uppdrag gäller den
aktuella beslutande församlingens arvodesregler. Arvodesreglemente för
förtroendevalda inom Region Kronoberg omfattar ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Med
förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
Region Kronoberg anser dock att det inte borde råda olika principer för
arvodering inom ramen för de olika EU-programmen som berör Kronobergs
geografi och kan genom sin representation i de olika programmen påpeka detta
inför nästkommande strukturfondsperiod då programmen med tillhörande
administrativa regelverk skrivs om.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1095
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-01-09
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7 FEBRUARI 2018 | HOTELL RÅDMANNEN, ALVESTA

HÄLSOEFFEKTER AV
DÅLIG LUFTKVALITET
Visste du att 5500 personer i Sverige dör i förtid på grund av luftföroreningar?
Hälsoeffekter som orsakas av luftföroreningar beräknas kosta samhället
omkring 42 miljarder kronor varje år. Bilavgaser, småskalig vedeldning och
partiklar från vägslitage är några av de främsta källorna till luftföroreningar.
Vill du lära dig mer om dålig luft och vad vi kan göra för att förbättra
luftkvaliteten och nå det nationella miljökvalitetsmålet Frisk Luft?
Kronobergs luftvårdsförbund och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge
ordnar därför ett seminarium med inriktning på luftkvalitet och hälsa på Hotell
Rådmannen i Alvesta. Under dagen föreläser bland annat Bertil Forsberg,
professor i miljömedicin vid Umeå universitet, Ulf Troeng, Naturvårdsverket
samt Kristoffer Mattisson, Arbets- och miljömedicin Syd..

Program
09:00-09:30

Registrering och fika

09:30-09:45

Välkomna!
Ingemar Hugosson, ordförande, Kronobergs
luftvårdsförbund

09:30-10:30

Luftkvalitet och hälsoeffekter;
betydelse av olika föroreningar och källor
Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, Umeå
Universitet

10:30-11:15

Besvär och hälsoeffekter av luftföroreningar i Kronobergs län
– En presentation av Arbets- och
miljömedicin Syd och resultat från den
regionala miljöhälsoenkäten.
Kristoffer Mattisson, Miljöhygieniker,
Arbets- och miljömedicin Syd

11:15- 11:45 Tätortsluft i Kronoberg, partiklar, kväve
och flyktiga organiska ämnen (VOC)
Eva Hallgren Larsson, miljöinspektör, Växjö
kommun och sekreterare Kronobergs luftvårdsförbund
11:45-12:45

Lunch

12:45-13:20

Vedrök och hälsoeffekter
Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, Umeå
Universitet

13:20-14:00

Aktuella styrmedel och åtgärder för
renare luft; miljözoner, vedeldning, vägledning för kommunalt luftvårdsarbete
Ulf Troeng, Naturvårdsverket

14:00-14:20

Fika

14:20-15:00

Avrundande diskussion
Föredragshållare samt representanter från
offentliga aktörer reflekterar över det vi
fått lära oss under dagen. Hur ser arbetet
med luftkvalitet ut idag och vad finns det
för möjligheter att arbeta vidare?
Publiken har också möjlighet att ställa
frågor och delta i diskussionen.

Tid och plats
Onsdagen den 7 februari 2018 kl 09.00-15.00 på Hotell
Rådmannen i Alvesta
Målgrupp
Personer med intresse för luftkvalitet och hälsa;
företagare, tjänstemän, politiker, branschorganisationer,
hälso- och sjukvård.
Avgift
Avgiften är 500 kronor per deltagare och inkluderar
kostnad för fika och lunch. Moms tillkommer.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken på
inbjudan eller på www.regionkronoberg.se.
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-01-22.
Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte
har erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen
kontakta kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se
Utse gärna ersättare vid förhinder.
Information
Ändringar i programmet kan förekomma.
För information kring program kontakta Sara Nodmar,
sara.nodmar@kronoberg.se eller Eva Hallgren Larsson
eva.hallgrenlarsson@vaxjo.se
För information kring din anmälan kontakta
kurs@kronoberg.se
Hela vårt kursutbud hittar du på
www.regionkronoberg.se
Övrigt
Kurslokalen är tillgänglighetsanspassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov.
Vänligen kontakta Region Kronobergs kurskansli,
kurs@kronoberg.se tfn 0470-58 30 88.
Välkommen!

ANMÄL DIG HÄR
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK2368
Handläggare: Pontus Juhlin, HR-avdelningen
Datum: 2018-01-03

Regionstyrelsen

Oberoende av hyrpersonal inom vården - lägesrapport

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

Sammanfattning
Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att kvartalsvis lämna en
lägesrapport över det gemensamma SKL-projektet "Oberoende av hyrpersonal
inom vården". Vid sammanträdet lämnas en muntlig lägesrapport över projektet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

.

Martin Myrskog
Regiondirektör

.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK49
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-12-15

Regionstyrelsen

Euroregion Baltic - lägesrapport

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

Sammanfattning
Euroregion Baltic (ERB) är en politisk och geografiskt förankrad plattform för
regionalt samarbete i södra Östersjöområdet, med åtta medlemsregioner från
Danmark, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. Organisationens övergripande
syfte är att förbättra livsvillkoren för invånare, främja gränsöverskridande
kontakter mellan lokala samhällen samt att främja åtgärder för hållbar utveckling.
Arbetet utgår från ERB 2020 agenda, som utgör organisationens långsiktiga vision.
I visionen finns två mål, att göra ERB till ett effektivt politiskt verktyg för
medlemmarna och att samarbetet ska kunna lösa gemensamma utmaningar.
Regionstyrelsen fastställde inriktning för internationellt samarbete vid
sammanträde den 19 december 2017. ERB uppfyller de flesta kriterier för
samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger. Samarbetet är
väl förankrat politiskt och har varit en dokumenterad framgång i Östersjöregionen
framförallt med sin påverkan på att etablera och genomföra Södra
Östersjöprogrammet. Regionstyrelsen beslöt att samarbetet fortsätts. Under våren
2018 tar Region Kronoberg aktiv del i en kommande intressentdialog med syfte att
revidera vision för ERB:s samarbete. Det ger Region Kronoberg en möjlighet att
konkretisera målet för sitt deltagande. Dialog med kommunerna i Kronobergs län
ska också utgöras för att stärka deras deltagande i samarbetet.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 23 januari 2018 lämnas en lägesrapport
kring Euroregion Baltic och en framåtblick avseende den kommande agendan för
Euroregion Baltics arbete.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

–
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK287
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-01-02

Regionstyrelsen

Region Kronobergs internationella samarbeten inriktning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella samarbeten.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda en
handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken också
har presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Regionstyrelsen återremitterade ärendet § 253/17 för att inhämta ett skriftligt
klarläggande från ICLD om konsekvenserna för kommunerna i länet om den
regionala parten utträder ur Sydafrikasamarbetet. ICLD har lämnat klarläggande
vilket anges under rubriken Tlokwe City Council, Sydafrika i beslutsunderlag
Region Kronobergs internationella samarbete – inriktning.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget
framgår sammanfattningsvis:
– att Region Kronoberg ej går in i nytt samarbetsavtal med Sydafrika efter den 31
juli 2018.
– att Region Kronoberg avslutar sitt medlemskap i AER (Association of European
Regions) per den 31 december 2017.
– att Region Kronoberg initierar dialog med kommunerna i länet för att involvera
dem bättre i ERB:s samarbete.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Översyn Region Kronobergs internationella samarbete
Region Kronobergs internationella samarbete - inriktning
Sida 1 av 1

Datum: 2018-01-02
Identifierare: 106125
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbeten
Ärendet
Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda en
handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken också
har presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Regionstyrelsen återremitterade ärendet § 253/17 för att inhämta ett skriftligt
klarläggande från ICLD om konsekvenserna för kommunerna i länet om den
regionala parten utträder ur Sydafrikasamarbetet. ICLD har lämnat klarläggande
vilket anges under rubriken Tlokwe City Council, Sydafrika i detta beslutsunderlag.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer inriktning för hur Region Kronoberg går
vidare inom ramen för det internationella samarbetet i enlighet med upprättad
handling. Av underlaget framgår att Region Kronoberg föreslås:




att Region Kronoberg ej går in i nytt samarbetsavtal med Sydafrika efter
den 31 juli 2018
att Region Kronoberg avslutar sitt medlemskap i AER (Association of
European Regions) per den 31 december 2017
att Region Kronoberg initierar dialog med kommunerna i länet för att
involvera dem i ERB:s samarbete

Sammanfattning av Region Kronobergs internationella samarbeten
Region Kronoberg har idag samarbete med följande parter:









Småland-Blekinge-Halland South Sweden - regionens förlängda arm i
Bryssel.
Euroregion Baltic, ERB, - samarbetsnätverk.
EU-program – ett finansieringsverktyg.
Assembly of European Regions, AER – samarbetsnätverk.
Energy Cities – samarbetsnätverk.
Tlokwe City Council, Sydafrika – ett kommunalt partnerskap.
Smålands Shanghaikontor, Kina - regionens förlängda arm i Kina.
Suzhou, Kina – ett vänortssamarbete.

Datum: 2018-01-02
Identifierare: 106125
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Förslag till inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbete
Småland-Blekinge-Halland South Sweden

Småland-Blekinge-Halland South Sweden uppfyller de kriterier för samarbeten
som Region Kronobergs internationella strategi anger. Småland-Blekinge-Halland
South Sweden är Region Kronobergs förlängda arm i Bryssel med kontor på plats
som samordnar samarbetet.
Förslaget är att samarbetet fortsätts och utvärdering görs år 2018 innan nuvarande
samarbetsavtal löper ut 2018-12-31.
Euroregion Baltic (ERB)

ERB uppfyller de flesta kriterier för samarbeten som Region Kronobergs
internationella strategi anger. Liksom Småland-Blekinge-Halland South Sweden har
ERB ett kontor som samordnar samarbetet. Samarbetet är väl förankrat politiskt
och har varit en dokumenterad framgång i Östersjöregionen framförallt med sin
påverkan på att etablera och genomföra Södra Östersjöprogrammet.
Förslaget är att samarbetet fortsätts. Under hösten 2017 och våren 2018 tar Region
Kronoberg aktiv del i en kommande intressentdialog med syfte att revidera vision
för ERB:s samarbete. Det ger Region Kronoberg en möjlighet att konkretisera
målet för sitt deltagande. Dialog med kommunerna i Kronobergs län ska också
utgöras för att stärka deras deltagande i samarbetet.
EU-program (finansieringsverktyg)

EU-program är egentligen inte ett riktig internationellt samarbete utan ett
finansieringsverktyg kopplat till EU:s sammanhållningspolitik vilket ska leda till
lokal och regional utveckling. Region Kronoberg deltar i två transnationella
program, Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet samt i ett
gränsöverskridande program, Södra Östersjöprogrammet.
Förslaget är att EU-program betraktas som en horisontell åtgärd till stöd för
internationaliseringsarbete, inte som ett internationellt samarbete i sig. Stöd
erbjuds till olika aktörer i Kronobergs län samt till olika delar av Region
Kronobergs verksamhet som vill söka extern finansiering till
verksamhetsutveckling och lärande.
Assembly of European Regions (AER)

Samarbete inom Assembly of European Regions (AER) är samverkan som till viss
grad uppfyller de kriterier för samarbeten som Region Kronobergs internationella
strategi anger. Trots att AER ger breda möjligheter till interregional samverkan och
kunskapsutbyte och potentiella kopplingar till ordinarie verksamhetsplan finns, har
Region Kronoberg inte varit framgångsrik i att effektivt utnyttja samarbetet.
Internt i organisationen saknas en struktur eller systematik gällande
kommunikation och spridning utifrån nätverket vilket begränsar nyttjande av
inhämtad kunskap samt ger liten effekt i omvärldsbevakning och påverkansarbete.
En annan faktor är att frågor som diskuteras inom AER tillhör ofta EU:s agenda

Datum: 2018-01-02
Identifierare: 106125
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

och därför hanteras det framförallt inom Brysselkontoret men också andra
europeiska nätverk som Region Kronoberg deltar i.
Förslaget är att Region Kronoberg träder ut ur samarbetet. Samverkan inom AER
uppfyller Region Kronobergs internationella strategis kriterier bara till viss grad
och överlappar till stor del det arbete som hanteras av Brysselkontoret.
Energy Cities

Energy Cities har en tydlig tematisk profil och är Region Kronobergs senaste
internationella samarbete. Idag uppfyller samverkan till viss grad de kriterier som
Region Kronobergs internationella strategi anger. Den tydligaste orsaken till detta
är att samarbetet samlar ihop kommuner, kommunförbund och andra lokala
plattformar. Därför fokuserar gemensamt arbete inom Energy Cities på initiativ
och projekt som påverkar kommunal energipraxis. Region Kronoberg har ingen
definierad uppgift för att stödja kommunerna i att söka samverkansmöjligheter
inom Energy Cities.
Förslaget är att samarbetet fortsätter. Region Kronoberg ska stärka samarbetets
koppling till verksamheten så det bättre uppfyller de kriterier som Region
Kronobergs internationella strategi anger.
Tlokwe City Council, Sydafrika

Samarbetet med Tlokwe City Council initierades 2006 genomförs tillsammans med
Växjö kommun inom ramen för Internationellt Centrum för Lokal Demokratis
kommunalt partnerskap. Samarbetet uppfyller kriterierna som Region Kronobergs
internationella strategi anger men efter beredning av ärendet vid överläggning med
partiernas gruppledare överenskom gruppledarna att samarbetet ska avslutas juli
2018.
Förslaget är att Region Kronoberg inte tecknar nytt samarbetsavtal med Tlokwe
City Council när det innevarande samarbetsavtalet går ut i juni 2018. Beslutet ska
meddelas den politiska styrgruppen senast 3 månader innan kommande styrgrupp.
Regionstyrelsen återremitterade ärendet § 253/17 för att inhämta ett skriftligt
klarläggande från ICLD om konsekvenserna för kommunerna i länet om den
regionala parten utträder ur Sydafrikasamarbetet.
Kommuner, landsting, regioner och regionala Kommunalförbund i Sverige kan
ansöka om kommunalt partnerskap med något av de samarbetsländer som finns
utpekade I enlighet med ICLD:s riktlinjer för Kommunala partnerskap gäller
följande:
Parterna ska bilda en gemensam styrgrupp för partnerskapet. I denna styrgrupp ska företrädare
för den politiska majoriteten och oppositionen (där politiskt valda företrädare för oppositionen
finns) samt ledande tjänstepersoner från båda parter ingå. Varje part ska utse en samordnare
och även dessa ska ingå i styrgruppen. Den svenske samordnaren har huvudansvaret för
kontakten med ICLD. En ersättare för samordnaren ska utses.
Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som garant för en lokal förankring. Genom att
företrädare för såväl majoritet som opposition är representerade säkerställs långsiktigheten i
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samarbetet. De konkreta uppgifterna för styrgruppen kan vara att bedöma projektplaner, följa
upp projektet och säkerställa kvalitén.
De som söker bidrag för ett Kommunalt Partnerskap ska ingå ett samarbetsavtal som sträcker
sig minst ett år utöver den tid som ett projekt ska bedrivas. På detta sätt förvissar sig parterna
om en viss nivå av engagemang, samordning och uppföljning av resultat som varar längre än
projekttiden.Under projekttiden bör två möten per år hållas, ett i Sverige och ett i
samarbetslandet och minnesanteckningar ska föras under mötena.
Styrgruppen är obligatorisk under tiden parterna bedriver Kommunala Partnerskap. Detta gäller
även Ungdomsdemokrati. Styrgruppen kan leda och samordna flera projekt. Det är också
möjligt att ansöka om fler än en styrgrupp om det finns behov av det.
ICLD har lämnat följande klarläggande vid förfrågan i enlighet med
regionstyrelsens beslut:
Varje kommun i Kronobergs län behöver utforma och ansöka om en Styrgrupp tillsammans med
samarbetsparten i Sydafrika för att kunna bedriva projekt inom programmet KP. Detta till
skillnad från idag då Styrgruppsfunktionen, som är obligatorisk för att kunna bedriva projekt
inom programmet, är förlagd till Region Kronoberg.
Det är möjligt att bilda ett partnerskap med fler än två parter och det kan vara två eller flera
parter både i Sverige och i samarbetslandet.
Oavsett hur många parter som ingår behöver varje part utse följande deltagare till partnerskapets
gemensamma Styrgrupp: en samordnare, företrädare för den politiska majoriteten och
oppositionen (där politiskt valda företrädare för oppositionen finns) och ledande tjänstepersoner.
Smålands Shanghaikontor, Kina

Smålands Shanghaikontor uppfyller de kriterier för samarbeten som Region
Kronobergs internationella strategi anger. Samarbetet är Region Kronobergs
förlängda arm i Kina med kontoret på plats som erbjuder en både praktiskt och
verksamhetsmässigt lämplig miljö. Samverkan startades 2012 genom det EUfinansierade projektet ”Top Level” med tre medverkande parter: Regionförbundet
Södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet.
Förslaget är att samarbetet kring Smålands Shanghaikontor fortsätts. Det är på
grund av att kriterierna för internationellt samarbete uppfylls väl. Dessutom har
Oxford Research nyss utgjort utvärdering och rekommenderat att Smålands
Shanghaikontor permanenteras så att verksamheten kan drivas på ett
processorienterat sätt med långsiktiga målsättningar.
Suzhou, Kina

Samverkan med Suzhou är ett övergripande och politiskt samarbete som idag i
liten grad uppfyller de kriterier för samarbeten som Region Kronobergs
internationella strategi anger. Det är egentligen ett vänortssamarbete där städerna
är politiska och strategiska samarbetspartners. Samarbetet speglar ett stort intresse
för Kinafrågor. För att ta till vara möjligheterna på den kinesiska marknaden och i
mötet med Kina på hemmaplan har Region Kronoberg fokuserat sina insatser
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framförallt på Shanghaikontoret. I samarbetet med Suzhou ligger fokusen på
politiska kontakter.
Förslaget är att den politiska delen av vänortsrelationen hanteras av Region
Kronoberg men används praktiskt av Smålands Shanghaikontor som prioriterade
nätverk. Även om Region Kronobergs internationella strategis kriterier uppfylls
bara i liten grad, så har samverkan strategisk karaktär med stor praktisk och
politisk betydelse för arbetet som genomförs av Smålands Shanghaikontor.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-20

§253

Region Kronobergs internationella
samarbeten - inriktning (16RK287)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras för att inhämta ett skriftligt klarläggande från ICLD om
konsekvenserna för kommunerna i länet om den regionala parten utträder ur
Sydafrikasamarbetet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda en handlingsplan
för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken också har
presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer handlingsplan för Region Kronobergs
internationella samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget framgår att
Region Kronoberg föreslås att ej gå in i nytt samarbetsavtal med Tlokwe City Council,
avsluta sitt medlemskap i AER (Association of European Regions), samt tillskriva länets
kommuner angående engagemang i Euroregion Baltic och Södra Östersjöprogrammet.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) yrkar att ärendet ska återremiss med följande motivering:
"Att återremittera punkt 1 i inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbeten. En utvärdering av Sydafrikasamarbetet ska göras tillsammans med
medverkande kommuner och ett klarläggande av konsekvenserna vid eventuell
förändriing av Sydafrikasamarbetet ska göras med hjälp av ICLD innan gemensamt
ställningstagande."
- Suzanne Frank (M), Yngve Filipsson (L), Britt-Louise Berndtsson (C) och Roland
Gustbée (M) yrkar bifall till Sven Sunessons (C) återremissyrkande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Robert Olesen (S), Daniel Liffner (V), Martina Ericsson
(SD), Michael Öberg (MP), ersättaren RosMarie Jönsson Neckö (S) och
regiondirektören Martin Myrskog.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet för överläggningar mellan 10.10-10.20.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-20

Yrkande och beslutsordning
När ärendet återupptas yrkar ordförande Anna Fransson (S) att ärendet återremitteras
med följande motivering:
"Att inhämta ett skriftligt klarläggande från ICLD om konsekvenserna för kommunerna
i länet om den regionala parten utträder ur Sydafrikasamarbetet."
Ordförande finner att endast ordförandes återremissyrkande finns som förslag till beslut
efter ajourneringen. Regionstyrelsen beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S)
återremissyrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Inriktningen gäller till dess att nytt beslut i ärendet fattas av regionstyrelsen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Kanslidirektör
Beslutsunderlag






§337 RSAU Region Kronobergs internationella samarbeten - inriktning
Förslag till beslut - Handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Översyn av befintliga internationella samarbeten.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

§337

Region Kronobergs internationella
samarbeten - inriktning (16RK287)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Handlingsplanen gäller till dess att nytt beslut i ärendet fattas av regionstyrelsen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda en handlingsplan
för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken också har
presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer handlingsplan för Region Kronobergs
internationella samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget framgår att
Region Kronoberg föreslås att ej gå in i nytt samarbetsavtal med Tlokwe City Council,
avsluta sitt medlemskap i AER (Association of European Regions), samt tillskriva länets
kommuner angående engagemang i Euroregion Baltic och Södra Östersjöprogrammet.
Yrkanden
Suzanne Frank (M), Michael Öberg (MP) och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till
ordförandeberedningens förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Daniel Liffner (V), Ynge Filipsson (L), Robert Olesen (S)
och kommunikationsdirektören Maria Granath.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Handlingsplanen gäller till dess att nytt beslut i ärendet fattas av regionstyrelsen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-13

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
 Handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
 Översyn av befintliga internationella samarbeten.
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Inledning
Region Kronoberg har nyligen tagit fram en strategi för internationella samarbeten och
som en följd av det har avdelningen verksamhetsstöd fått ett uppdrag att undersöka hur
organisationens
befintliga
samarbeten
uppfyller
kriterierna
i
strategin.
I dokumentet beskrivs varje enskilt samarbete och hur de idag uppfyller kriterierna för
samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger. Översynen innehåller
också en tjänstemannabedömning av hur kriterierna skulle kunna uppfyllas på ett bättre
sätt eller så rekommenderas ett utträde.
Regionens internationella samarbeten
Här är en kort sammanfattning av Region Kronobergs internationella samarbeten.









Småland-Blekinge-Halland South Sweden - regionens förlängda arm i Bryssel.
Euroregion Baltic, ERB, - samarbetsnätverk.
EU-program – ett finansieringsverktyg.
Assembly of European Regions, AER – samarbetsnätverk.
Energy Cities – samarbetsnätverk.
Tlokwe City Council, Sydafrika – ett kommunalt partnerskap.
Smålands Shanghaikontor, Kina - regionens förlängda arm i Kina.
Suzhou, Kina – ett vänortssamarbete.

Metod
Arbetet med översynen har utgått från Region Kronobergs interna dokument och källor
som finns tillgängliga på olika webbplatser. För att fördjupa analysen har intervjuer med
ansvariga tjänstepersoner genomförts. De som intervjuades var: Johanna Bergström om
Energy Cities, Agata Kosno Uhlhorn om Bryssel-och Shanghaikontoret, Hanna Lundig
om AER, Sara Nilsson om ERB och Sydafrika och Therese Magnusson om ERB, EUprogram och Suzhou.
Slutsats
Tjänstemannabedömningen är att Region Kronoberg ska träda ur två samarbeten, AER
och Energy Cities och att samarbeten inom ERB och partnerskapet i Sydafrika utvärderas
innan beslut tas att fortsätta. Vidare rekommenderas att samarbetet med Suzhou hanteras
som ett prioriterat nätverk av Smålands Shanghaikontor.
Övergripande rekommendationer för att effektivisera övriga samarbeten.
 Samarbetena behöver tajtare interna kopplingar inom organisationen.
 Förankring för internationellt samarbete bör förstärkas av ledningen. Ansvar för
genomförandet bör ligga hos hela organisationen.
 Region Kronoberg bör ta initiativ för att återuppliva nätverket för internationellt
arbete i Kronoberg.
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Tabellen nedan visar hur regionens samarbeten idag uppfyller de kriterier som Region
Kronobergs internationella strategi anger. Den visar också hur de följer de prioriteringar
som strategin rekommenderar; internationell benchmarking och lärande, extern
finansiering och påverkansarbete.
grönt: kriteriet/prioritering uppfylls
gult: kriteriet/prioritering uppfylls till viss grad
rött: kriteriet/prioritering uppfylls inte
syfte med
tematisk
anknytning

mål för
deltagande

koppling
till
verksamhet

personella
och
ekonomiska
resurser

intressentanalys

bestämd
tidsperiod

spridning av
resultat

benchmarking,
lärande

extern
finansiering

påverkansarbete

Bryssel

ERB

EU
program
AER

Energy
Cities
Tlokwe

Shanghai
-kontor
Suzhou

Tabellen nedan visar kostnadsfördelning mellan Region Kronobergs internationella
samarbeten enligt uppskattning som presenteras i dokumentet.
Internationella samarbeten - kostnader
Suzhou Sydafrika
3%
5%

Brysselkontor
29%

Smålands
Shanghaikontor
34%
AER
7%
Energy Cities
4%

EU-program
9%

ERB
9%
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Småland-Blekinge-Halland South Sweden (Brysselkontoret)
Småland-Blekinge-Halland South Sweden uppfyller de kriterier för samarbeten som Region
Kronobergs internationella strategi anger. Småland-Blekinge-Halland South Sweden är
Region Kronobergs förlängda arm i Bryssel med kontor på plats som samordnar samarbetet.
Kontoret erbjuder större samverkansmöjligheter och personalen på Region Kronoberg har
arbetat aktivt för att åtgärda utmaningar med att förvalta dessa möjligheter på bästa sätt. Ett
exempel på god praxis som har genomförts är Länsspecifika dokument som Region
Kronoberg utarbetar varje år för att skapa mer tydlighet i sitt deltagande i samarbetet.
Dokumenten behöver vidareutvecklas för att underlätta måluppfyllelse.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
väl uppfyllda.

Årliga kostnader uppskattas till 770 000 kronor. Det täcker 550 000 i medlemsavgift, 140 000
i arbete, 30 000 i resor och 50 000 i arvode. Uppskattningen inkluderar inte tid som andra
tjänstepersoner lägger på möten och redovisar.

Årliga kostnader
uppskattas till 770 tkr.

Förslaget är att samarbetet fortsätts och utvärdering görs år 2018 innan nuvarande
samarbetsavtal löper ut 2018-12-31.

Förslaget är att
samarbetet ska fortsätta.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Småland-Blekinge-Halland South Sweden är ett samarbete mellan regioner, regionförbund,
landsting och lärosäten. Syftet med samarbetet är att verka för en hållbar utveckling och
tillväxt i regionen Småland-Blekinge-Halland. Samarbetets övergripande mål är att främja
medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i Europeiska unionen liksom
samverkan mellan parterna. Brysselkontoret stödjer medlemmarna för att stimulera
framgångsrikt nyttjande av EU:s olika program och möjligheter att skapa synergier mellan de
olika programmen på lokal och regional nivå.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Brysselkontoret är regionens representationskontor i Bryssel med ett uttalat uppdrag att
samla in och bearbeta information som rör EU. Kontoret verkar också för stöd som kan
påverka förutsättningar att nå en hållbar utveckling och tillväxt i regionen. Med en tydlig och
stark närvaro i Bryssel vill regionen öka sin konkurrenskraft på en internationell arena. De
möjligheter Region Kronoberg erbjudas inkluderar löpande bevakning och påverkan kring
EU:s finansieringsformer, programmens innehåll och utformning. Dessutom hjälper
Brysselkontoret arrangera specifika event, till exempel tematiska studiebesök till Europeiska
unionens institutioner. Brysselkontoret kan också användas som mötesplats i samband med
deltagande på konferenser och inbokade möten med EU-representanter. Under 2016 och
2017 har ingen aktivitet i form av ovanstående skett från Region Kronobergs sida utöver
styr- och chefsgruppens deltagande på den årliga konferensen i Bryssel.

Mål för Region
Kronobergs deltagande
finns formulerat.

För att skapa tydlighet i sitt deltagande i samarbetet lägger Region Kronoberg Länsspecifika
dokument fram inför varje nytt verksamhetsår. Dokumenten definierar vilka områden som
prioriteras, vem i hemmaorganisationen som har ansvar för att driva detta arbete samt vilket
stöd man önskar från Brysselkontoret. Kronobergs Länsspecifika dokument utformas med
tydlig koppling till existerande styrdokument, budget och verksamhetsplaner. Under
verksamhetsåret 2017 prioriteras följande områden: cirkulär ekonomi, digitalisering och
hälsa. Under år 2016 togs endast enstaka initiativ med koppling till samarbetet utifrån det
som pekades ut i det länsspecifika dokumentet 2016.

Koppling till ordinarie
verksamhetsplan
tydliggörs genom
länsspecifika dokument.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Inom SmålandBlekinge-Halland South Swedens samarbete har Region Kronoberg deltagit i och tagit
initiativ till ett antal projekt, inspel och events som följer alla tre prioriteringarna.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

Möjligheter finns men
utnyttjas inte fullt ut.

Svag måluppfyllelse.
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Ett konkret exempel på hur Region Kronobergs har arbetat strategiskt med SmålandBlekinge-Halland South Sweden är arbetet kopplat till den Regionala Innovationsstrategin
(RIS). Under 2013 genomfördes en studiebesöksresa till Bryssel där syftet var att träffa
regioner som lyfts fram som goda exempel vad gäller regionalt innovationsarbete för dra
lärdom av deras erfarenheter inför vår process.

Internationell
benchmarking och
lärande sker.

Region Kronoberg har varit med och tagit initiativ till tre projekt. Inom ramen för
samarbetet har också olika typer av positionspapper tagits fram, exempelvis: Halvtidsöversyn
EU2020 och Inspel till Horisont 2020.

Extern finansiering söks
och påverkansarbete
genomförs.

Region Kronoberg betalar en årlig medlemsavgift på 550 000 kronor. Summan inkluderas i
Småland-Blekinge-Halland South Swedens årliga budget som täcker personalkostnader,
lokalkostnader, hyra samt övriga kostnader som relaterar till kontoret i Bryssel. Konkreta
aktiviteter så som resor, studiebesök, seminariedeltagande och projektrelaterade
mötesomkostnader finansieras inom ramen för medlemsorganisationernas ordinarie budget.
Region Kronoberg avsätter också tid i samarbetet (tre personer deltar i styrgruppen, en
person i chefsgruppen och en person deltar i kontaktpersonsgruppen med ungefär 20 % av
sin tjänst). Övriga samordnare, till exempel på avdelningen hållbar tillväxt har lagt tid i form
av omvärldsbevakning och möten kopplade till Småland-Blekinge samarbetet och EUrelaterade frågor.

Personella och
ekonomiska resurser har
avsatts för arbetet.

Det operativa arbetet med Brysselkontoret startade för Regionförbundet södra Småland
2010 då avtal med övriga medlemsorganisationer började gälla. 2014 anslöt Landstinget
Kronoberg. När dessa två organisationer slogs samman 2015 skrevs ett nytt avtal under. 1
januari 2017 anslöt Region Halland till samverkan.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys.

Småland-Blekinge-Halland South Swedens samarbete innebär ett tydligt och självklart
medlemskap som tar hänsyn till geografi och gemensamma ambitioner. Det är ett verktyg
som skapar både direkta projektrelaterade möjligheter och möjligheter av strategiskt slag för
medlemmar. Mellan medlemsorganisationerna genomförs ett kontinuerligt utbyte av
information genom styrgruppens och chefsgruppens möten för att utveckla områden där de
har gemensamma intressen.

Kontinuerlig
intressentdialog
genomförs.

Det finns ett samarbetsavtal på bestämd tid dvs. t.o.m. 2018-12-31 mellan Småland-BlekingeHalland South Swedens tio medlemsorganisationerna som sätter ramarna för samarbetet.
Syfte, mål, samarbetsformer och övergripande prioriteringar utvecklas i den 4-åriga
verksamhetsplanen. I denna fastställs att det årligen ska ta fram budget för verksamheten
samt Länsspecifika dokument som specificerar vilka områden medlemsorganisationerna
kommer att utveckla det kommande året. Uppföljning skrivs varje år av Region Kronobergs
kontaktperson. Genom regelbundna möten analyserar styrgruppen och chefsgruppen
kontinuerligt resultat av samarbetet utifrån nytta för medlemmar.

Samarbetsavtal gäller för
en bestämd fyraårsperiod
och förnyas. Uppföljning
skrivs varje år men
utvärdering har inte
gjorts.

Region Kronoberg kommunicerar regelbundet med kontorets fasta personal. Relevant
information skickas vidare inom organisationen och till kommunerna. Det kan röra sig om
projektförfrågningar, eller exempelvis information om konferenser. Spridning av resultat och
kommunikation genomförs också inom relevanta nätverk, till exempel nätverket för
internationellt arbete i Kronoberg som omfattar Region Kronoberg, kommuner i
Kronobergs län, Länsstyrelsen Kronoberg, Linnéuniversitetet och Almi Kronoberg. Man har
observerat bristande kontakt med några andra internationella samarbeten med Region
Kronobergs deltagande.

Region Kronoberg sprider
samarbetes resultat till
relevanta aktörer.
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Hur kriterier bättre kan uppfyllas

Det finns viss otydlighet kring vad Region Kronoberg önskar få ut av Småland-BlekingeHalland South Swedens samarbete. Det är inget särskilt problem i det här sammanhanget,
snarare en konsekvens i samverkan där olika medlemmar måste kompromissa för att få till
en överenskommelse med gemensamma mål. Inte desto mindre är det nödvändigt att Region
Kronoberg vässar sitt mål inom samarbetet och blir bättre på att utnyttja Brysselkontoret
som ett verktyg för att verka för regionens intressen i Bryssel.

Mål för Region
Kronobergs deltagande
behöver vässas med fokus
på

Samarbetet föreslås då vara Region Kronobergs omvärldsbevakningsverktyg och
referenspunkt i EU- och regionala frågor med speciell fokus på aktiviteter som bidrar till
utveckling av länet i enlighet med Gröna Kronoberg 2025 och andra styrdokument1. Dessa
aktiviteter bör underlätta att samtliga tjänstepersoner och förtroendevalda på Region
Kronoberg får relevant information kring lärandemöjligheter, deltagande i EUmedfinansierade projekt samt möjligheter att påverka EU policyer och fonder. Inom Region
Kronoberg skall omvärldsbevakning ske framförallt i samverkan med andra europeiska
nätverk som Region Kronoberg deltar i2 samt med olika delar av verksamheten. Externt
måste den kopplas till relevanta nationella plattformar och aktörer, till exempel myndigheter,
SKL och så vidare.

omvärldsbevakning och
mervärde till
genomförande av Region
Kronobergs strategier.

Information kring väsentliga benchmarking- och lärandeaktiviteter, potentiell samverkan
inom projekt och viktigt påverkansarbete bör fokusera på områdena som specificeras varje år
i Länsspecifika dokument. Länsspecifika dokument för Region Kronobergs arbete inom
Småland-Blekinge-Halland South Sweden utarbetas redan nu men behöver vidareutvecklas
för att underlätta bedömning av måluppfyllelse. Det kan göras genom mer specifikt
beskrivna aktiviteter och kommunikationsinsatser, indikatorer gällande antal initierade
projekt och så vidare. Utformning och uppföljning av länsspecifika dokument bör inte bara
genomföras i samband med relevanta delar av verksamheten utan även med likadana
processer3 inom de andra europeiska nätverk som Region Kronoberg deltar i. På det sätt kan
viktiga prioriteringar fördelas mellan olika samarbeten. Fördelningskriterier avseende
prioriterade områden kan definieras geografiskt och tematiskt.

Måluppfyllelse behöver
förbättras genom

Genom sitt deltagande i samarbetet skall Region Kronoberg väcka och öka intresse av
internationellt arbete bland olika delar av verksamheten. Mer fokuserad och samordnad
omvärldsbevakning samt strategisk vägledning gällande Region Kronobergs prioriterade
områden bör leda till meningsfull benchmarking och lärande, flera relevanta EUmedfinansierade projekt och förstärkt påverkansarbete. Resultatet blir förhoppningsvis att
olika delar av verksamheten få relevanta kunskaper och erfarenheter som gör dem mognare
för att arbeta med plattformar och finansiella instrument inom EU. Detta kan leda till att
internationellt arbete prioriteras högre inom ramen för ordinarie aktiviteter.

Mer incentiv och
kunskaper skapas för att
jobba internationellt.

mätbara länsspecifika
dokument
och ”tematisk
specialisering” mellan
olika samarbetena.

1

särskilt Regional Innovationsstrategi 2014 – 2025, Kompetensförsörjningsstrategi eller Regional Kultur Plan för
Kronobergs län 2015 – 2017.
2 ERB och EU-program som härmed föreslås fortsätta.
3 För tillfället utarbetar de andra nätverken inga dokument som pekas ut prioriterade områdena.
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Euroregion Baltic (ERB)
ERB uppfyller de flesta kriterier för samarbeten som Region Kronobergs internationella
strategi anger. Liksom Småland-Blekinge-Halland South Sweden har ERB ett kontor som
samordnar samarbetet. Samarbetet är väl förankrat politiskt och har varit en dokumenterad
framgång i Östersjöregionen framförallt med sin påverkan på att etablera och genomföra
Södra Östersjöprogrammet. Ett exempel på god praxis som har genomförts är en tvåårig
handlingsplan som ERB:s styrelse beslutar om varje år. Ett stort antal projekt har
genomförts men inte så många med Region Kronobergs deltagande.

Idag är de flesta kriterier
för internationellt
samarbete uppfyllda.

Årliga kostnader uppskattas till 240 000 kronor. Det täcker 55 000 i medlemsavgift, 105 000 i
arbete, 30 000 i resor och 50 000 i arvode. Uppskattningen inkluderar inte tid som andra
tjänstepersoner lägger på möten och redovisar.

Årliga kostnader
uppskattas till 240 tkr.

Förslaget är att i hösten 2017 tar Region Kronoberg aktiv del i en kommande
intressentdialog med syfte att revidera vision för ERB:s samarbete. Det ger Region
Kronoberg en möjlighet att konkretisera målet för sitt deltagande innan beslut tas om
eventuell fortsättning och medlemsavgift utbetalas för 2018.

Förslaget är att
samarbetet ska fortsätta.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

ERB är en politisk och geografiskt förankrad plattform för regionalt samarbete i södra
Östersjöområdet med åtta medlemsregioner från Danmark, Litauen, Polen, Ryssland och
Sverige. Organisationens övergripande syfte är att förbättra livsvillkor för invånare, främja
gränsöverskridande kontakter mellan lokala samhällen samt att främja åtgärder för hållbar
utveckling.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Arbetet utgår från ERB 2020 agenda som utgör organisationens långsiktiga vision. Där finns
två mål. Ett är att göra ERB till ett effektivt politiskt verktyg för medlemmarna och ett annat
är att samarbetet ska kunna lösa gemensamma utmaningar. Region Kronobergs företrädare,
Regionförbundet södra Småland tog del i formulering av målen för samarbetet. ERB:s
styrelse fattade beslut om agendan 2010 till följd av förankring som skedde i
medlemsorganisationerna.

Målen för samarbete
identiska för alla
medlemmar men har
förankrats internt i
Region Kronoberg.

För att kunna konkretisera och effektivisera samarbetet inför varje nytt verksamhetsår tar
ERB:s styrelse beslut om en tvåårig handlingsplan som prioriterar gemensamma utmaningar
och specificerar aktiviteter, ansvariga regioner och personer samt nödvändiga resurser.
Under verksamhetsåren 2017 och 2018 prioriteras följande områden: arbete med EU:s
vattendirektiv, hållbara transporter och energi effektivisering, innovation och
internationalisering, turismutveckling samt ungdomars inflytande och delaktighet. Beslut om
handlingsplanen fattas av ERB:s styrelse efter en process där medlemmarna för in insatser
och åtgärder som man vill prioritera. Region Kronoberg har inga särskilda kriterier för att
utforma bidrag till handlingsplanen såsom koppling till existerande styrdokument eller
verksamhetsplaner.

Det finns kopplingar till
verksamhetsplan som
revideras varje år.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Inom ERB har Region
Kronoberg deltagit i och tagit initiativ till ett antal projekt, inspel och events som följer alla
tre prioriteringarna.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

Gränsöverskridande och transnationellt samarbete inom ERB innebär kontinuerligt lärande
och erfarenhetsutbyte. Detta sker bland annat igenom studiebesök som kopplas till
styrelsemöten, specifika uppgifter delegerade till tillfälliga arbetsgrupper och organisationens
koppling till andra europeiska plattformar, till exempel andra Östersjöregionala nätverk.

Internationell
benchmarking och
lärande sker.
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Under nästan 20 år av samarbetet har ungefär 100 projekt genomförts under ERB paraply
med finansiering från EU och norska fonder. Projekten gällde stöd till små och medelstora
företag och utbildningsorganisationer, ungdomsutbyte, kultur- och sportevenemang, social
integration, ekonomisk och social utveckling, miljö och förnybara energikällor samt
transportinfrastrukturer. ERB medlemmar genomför numera fem projekt och förbereder
ytterligare tio ansökningar varav fem har redan lämnats i. Region Kronoberg och dess
företrädare har inte deltagit i gemensamma projekt inom detta samarbete sedan 2010.

Extern finansiering söks.

Det tydligaste resultatet som bör framhållas i ERB-sammanhang är lobbyaktiviteterna som
ledde till bildandet av Södra Östersjöprogrammet och Kronobergs deltagande. Region
Kronoberg ligger inte på östersjökusten och inkluderades inte automatiskt i programmet.
Programmet har under 2007-2020 allokerat mer än 140 miljoner euro. Dessutom sker
resolutioner, gemensamma uttalanden och ställningstaganden mot till exempel EU 2020,
EU:s strategi för Östersjöregionen, sammanhållningspolitiken, miljöskyddet, samt
transportinfrastrukturen.

Påverkansarbete
genomförs.

Det finns en öronmärkt budget för ERB-samarbetet där medlemsavgift samt resor och logi
för tjänstepersoner och politiker ingår. Medlemsavgift täcker kostnader relaterade till
kontoret i Polen såsom personal och lokal. Region Kronoberg deltar i samarbetet på politisk
nivå genom ERB:s styrelse där Region Kronoberg representeras av en ordinarie ledamot från
majoriteten och en ersättare från oppositionen. Tjänstestödet tillhandahålls tillfälligt av
Regionförbundet i Kalmar län men har förr utfört internt och omfattat cirka 15 % av en
heltidstjänst.

Personella och
ekonomiska resurser har
satts av för arbetet.

Det operativa arbetet inom ERB startade 1998 när medlemsregioner från Danmark, Litauen,
Polen, Ryssland och Sverige undertecknade ett avtal för att etablera samverkan. Kronoberg
representerades av kommunförbundet och landstinget på den tiden, sedan av Södra Småland
Kommuner och Landsting, Regionförbundet södra Småland och Region Kronoberg i
nuläget. Beslut för att ingå samarbetet föregicks inte av en formal intressentanalys men
initierades av en stark politisk vilja för att bygga en plattform för gränsöverskridande
samarbete i Södra Östersjöregionen.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys
utan en politisk ambition
att utforma samarbete i
södra Östersjöregionen.

Samarbetet inom ERB karakteriseras av kontinuerlig stark politisk dialog som föregår alla
beslut gällande strategiska dokument, handlingsplaner och projekt. Beslut tas av ERB:s
styrelse som består av ledande politiker i medlemregionerna. Det är värt att nämna att sedan
1998 har samarbetet kontinuerligt involverat Kaliningrad län i Ryssland oavsett hur det har
gått med statliga relationer.

Kontinuerlig
intressentdialog
genomförs.

Samarbetsavtalet som undertecknades 1998 har inget avslutdatum. Region Kronoberg och
företrädaren har diskuterat förlängning av samarbetet i samband med beslut om etablering av
gemensamt sekretariat 2003, strategin för utveckling av ERB 2005, ERB 2020 agendan 2010
eller beslut om medlemsavgift vid två tillfälle 2008 och 2010. Uppföljning skrivs varje år av
ERB:s sekretariat. Återkoppling till Region Kronoberg sker till styrelsen genom ledamöterna.

Samarbete ingås inte för
en bestämd tidsperiod.
Ingen utvärdering görs
utifrån nytta för Region
Kronoberg.

ERB är erkänd av nationella myndigheter och EU för sitt arbete och politisk närvaro. ERB
har också kommunicerat aktivt med andra regioner i Sverige och EU genom olika
plattformar. Kommunikation till kommuner och andra aktörer i länet har inte varit lika aktiv.
Till viss del har spridning av resultat genomförts i samband med arbetet kring Södra
Östersjöprogrammet där olika projekt har hittat partner från Kronobergs län genom ERB.

Region Kronoberg sprider
samarbetes resultat till
relevanta aktörer i länet
och till viss del möjliggör
för deras deltagande i
tillämpliga fall.
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Hur kriterier bättre kan uppfyllas

ERB är en politisk och geografiskt förankrad plattform för regionalt samarbete där Region
Kronoberg och företrädare har deltagit i nästan 20 år. Samarbetet har utvecklat från ett
nätverk med fokus på att skapa förbindelser mellan människor till en samarbetsorganisation
erkänd av nationella myndigheter och EU. På så vis har ERB demonstrerat både flexibilitet
och värde till medlemregionerna. Region Kronobergs deltagande i samarbetet har varit
ojämnt med begränsad medverkan i projekt å ena sidan och aktiv roll i påverkansarbete å
andra sidan. Det tyder på viss otydlighet kring vad Region Kronoberg önskar få ut av
samarbetet. Precis som i andra internationella nätverk som Region Kronoberg deltar i är
detta en konsekvens av att olika medlemmar måste kompromissa för att få till en
överenskommelse på gemensamma mål. Det visar också att Region Kronoberg behöver
uppfölja regelbundet sitt deltagande i samarbetet.

ERB är ett starkt
samarbete men Region
Kronobergs deltagande
har varit ojämnt.

Precis nu öppnar ERB en intressentdialog för att revidera ERB 2020 agenda –
organisationens långsiktiga vision. Dialogen planeras avsluta i början av 2018 och beslut om
en ny samarbetsplan förmodas antas vid första styrelsemöte nästa år. Intressentdialogen
innebär att medlemmarna ska identifiera erfarenheter från tjugoårsarbetet, definiera
utmaningar i regionerna och prioritera områden som förväntas generera mest mervärde inom
tre huvudområdena som motsvarar tre specifika prioriteringar i Region Kronobergs nya
internationella strategi: internationell benchmarking och lärande, extern finansiering och
påverkansarbete.

Region Kronoberg kan
utvärdera samarbetet och
konkretisera sitt
deltagande.

Förslaget är att Region Kronoberg går in i intressentdialogen och tar aktiv roll i diskussioner
kring framtidens prioriteringar. Som intressent kan Region Kronoberg påverka vad som
genomförs inom samarbetet och vilka specifika insatser som ska prioriteras. Samverkan med
två andra svenska medlemmar det vill säga Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar
län föreslås också. Det finns gemensamma utmaningar som de tre svenska aktörerna står
inför vilket kan lägga större vikt vid eventuella ”svenska” prioriteringar. Dessutom arbetar
Kronoberg med Blekinge och Kalmar inom Småland-Blekinge-Halland South Swedens
samarbete där lyftas många frågor som ska diskuteras under intressentdialogen inom ERB.

Region Kronoberg bör
säkerställa ett tydligt och
meningsfullt deltagande.

Någon form av en kort kartläggning behövs för att utarbeta Region Kronobergs specifika
bidrag till intressentdialogen och hitta svar till frågorna: vilka områden ska prioriteras, vilka
idéer kan vidareutvecklas i internationella projekt, vilka lärandeaktiviteter kan identifieras.
Kartläggningen bör involvera relevanta delar av verksamheten och även de andra europeiska
nätverk som Region Kronoberg deltar i. På det sätt kan viktiga prioriteringar fördelas mellan
olika samarbetena och synergier skapas. Vid eventuellt beslut att fortsätta samarbetet kan
goda exempel inom intressentdialogen tjäna som grundval för särskilda kriterier för att
utforma bidrag till ERB:s handlingsplaner i framtiden.

Kartläggning föreslås som
ett verktyg i
intressentdialogen.
Processen kan upprepas i
framtiden för att bidra
till ERB:s
handlingsplan.

Deltagandet i intressentdialogen innebär att Region Kronoberg behöver satsa mer på interna
resurser och tillsätta en person som skulle samordna processen. Tjänstestöd behöver
tillhandahållas av Region Kronoberg för att uppnå ett tillfredsställande resultat.

Tjänstestöd behöver
tillhandahållas av Region
Kronoberg.
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EU-program (finansieringsverktyg)
EU-program är egentligen inte ett riktig internationellt samarbete utan ett
finansieringsverktyg kopplat till EU:s sammanhållningspolitik vilket ska leda till lokal
och regional utveckling. Region Kronoberg deltar i två transnationella program,
Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet samt i ett gränsöverskridande program,
Södra Östersjöprogrammet. Dessa program även kallas för Interregprogram. Aktörer i
Kronobergs län har deltagit i Interregprogram i varierande omfattning. Flesta projekt har
genomförts inom Södra Östersjöprogrammet medan ingen ansökan har lämnats in till
Nordsjöprogrammet.

EU-program är ett
finansieringsverktyg
kopplat till EU:s
sammanhållningspolitik.

Årliga kostnader uppskattas till 240 000 kronor. Det täcker 175 000 i arbete, 15 000 i
resor och 50 000 i arvode. Uppskattningen inkluderar inte tid som andra tjänstepersoner
lägger på möten och redovisar.

Årliga kostnader
uppskattas till 240 tkr.

Förslaget är att EU-program betraktas som en horisontell åtgärd till stöd för
internationaliseringsarbete, inte som ett internationellt samarbete i sig. Stöd erbjuds till
olika aktörer i Kronobergs län samt till olika delar av Region Kronobergs verksamhet
som vill söka extern finansiering till verksamhetsutveckling och lärande.

Förslaget är att EUprogram betraktas som
en horisontell åtgärd.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Region Kronoberg har uppdrag kopplade till tre EU-programmen. Alla är en del av ett
Europeiskt territoriellt samarbete. Uppdraget är inte ett internationellt samarbete i sig
utan ett resultat av genomförandestruktur som byggdes för att implementera
Interregprogrammen. Varje medlemsstat som ingår i ett program ska nominera
ledamöter till övervakningskommittén. Regeringen beslutar vilka organisationer som ska
ingå. Organisationerna får sedan nominera lämpliga ledamöter. Kommittén har till
uppgift att följa genomförandet av programmen och förvissa sig om att det görs
effektivt och med en tillfredsställande kvalitet samt att se till att programmet uppnår sina
mål.

Uppdraget är ett resultat
av genomförandestruktur
av Europeiskt territoriellt
samarbete.

Det territoriella samarbetet är en viktig del i den europeiska integrationen och en
förutsättning för att vi ska kunna bygga ett gemensamt Europa. Huvudmålet är att
främja samarbetet mellan olika territoriella enheter för att stimulera lika ekonomisk,
social och kulturell utveckling i Europeiska unionen. Samarbetet har klara fördelar för
regioner i Europa. Det ser till att gränser inte är något hinder genom att föra människor
närmare varandra, bidra till att lösa gemensamma problem, underlätta erfarenhetsutbyte
och uppmuntra utvecklingen av strategier mot gemensamma mål.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Mål för Regionens deltagande är formulerat utifrån den struktur och regelverk som
gäller för Interregprogram det vill säga att framgångsrikt genomföra programmen, vilket
skall leda till lokal och regional utveckling. Region Kronoberg har inte något eget
formulerat mål för genomförandet av EU-program.

Mål för Region
Kronobergs deltagande
finns inte.

EU-kommissionen har formulerat tio tematiska mål för Interregprogram att styra mot.
Målen som gäller programmen är att:
- Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation - Mål 1 täckt i
Nordsjöprogrammet och Östersjöprogrammet.
- stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft - Mål 3 täckt i Södra
Östersjöprogrammet.
- Främja anpassningen till, riskförebyggandet och hanteringen av
klimatförändringar - Mål 5 täckt i Nordsjöprogrammet.
- Bevara och beskydda miljön och främja resurseffektivitet - Mål 6 täckt i
Nordsjöprogrammet, Östersjöprogrammet och Södra Östersjöprogrammet.

Det finns några
kopplingar till ordinarie
verksamhetsplan som till
stor grad är utanför
Region Kronobergs
kontroll.
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-

Främja hållbara transporter och förbättra nätinfrastrukturer - Mål 7 täckt i
Nordsjöprogrammet, Östersjöprogrammet och Södra Östersjöprogrammet.
Främja hållbar sysselsättning med hög kvalitet och stödja arbetskraftens
rörlighet - Mål 8 täckt i Södra Östersjöprogrammet.
öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen - Mål 11 täckt i
Östersjöprogrammet och Södra Östersjöprogrammet.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har
Region Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar:
internationell benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete.
Eftersom programmen är ett finansiellt verktyg för att stödja territoriella projekt gäller
extern finansiering alla gemensamma initiativ. Benchmarking och lärande är ofta
nyckelaktiviteter i Interreg-finansierade projekt. Det gäller inte bara organisationer som
genomför projekt men också Region Kronobergs tjänstepersoner och politiker som
deltar i övervakningskommittéer.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

Aktörer i Kronobergs län har deltagit i Interregprogram i varierande omfattning. Flesta
projekt har genomförts inom Södra Östersjöprogrammet; 7 projekt pågår med 4
partners (Växjö kommun, Energikontor Sydost, Reaktor Sydost, Linneuniversitetet). 2
projekt pågår i Östersjöprogrammet med Energikontor Sydosts deltagande. Ingen
ansökan har lämnats in till Nordsjöprogrammet.

Extern finansiering har
sökts av 9 projekt.

Extern finansiering gäller också Region Kronobergs tjänstepersoner och politiker som
deltar i genomförandet av Södra Östersjöprogrammet; deras resor och logi ersätts av
programmet.

Deltagande i programmet
har också ersatts.

Regionen har också haft möjlighet att påverka programmen genom att utveckla specifika
prioriteringar och fatta beslut om projekt som ska finansieras.

Finns möjlighet att påverka
programinnehåll.

Region Kronoberg har utsett representanter till alla tre programmen, både
tjänstepersoner inom regionens ordinarie verksamhet och politiker till
övervakningskommittén. Den största budgeten gäller Södra Östersjöprogrammet med
15 % tjänst. Resor och logi ersätts av programmet. Östersjöprogrammet innebär 5 %
tjänst och resekostnader ca 2000 kr/år som betalas av regionens ordinarie verksamhet.
Nordsjöprogrammet krävs 5 % tjänst och resor ca 10 000 kr/år på Regionens ordinarie
verksamhets bekostnad. Politikers arvode uppgår ca 50 000 kr/år. Här gäller ett
roterande schema för mötesansvar vilket kan leda till ytterligare utgifter vart 3-4 år.

Personella och ekonomiska
resurser har satts av för
arbetet.

Geografiska områden i alla Interregprogram bestäms av Europeiska Kommissionen
efter regeringar har aviserat vilka specifika delar av landet som skulle ingå. Regering tar
hänsyn till tidigare programperioder och regioners deltagande i genomförda projekt,
befintliga samarbetsstrukturer, själva regionernas intresse samt målen för Europeiskt
territoriellt samarbete. Det syntes till exempel när beslut togs att Region Kronoberg
skulle ingå i Södra Östersjöprogrammet samt att Region Kronoberg inte skulle fortsätta
inkluderas i Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak program.

Beslutet om programmens
geografiska områden tas av
regeringen och Europeiska
Kommissionen.

Genomförandeperioden för Interregprogram följer EU:s mångåriga budgetram. Alla
programmen utvärderas enligt EU:s förordningar. Region Kronoberg utför inte någon
egen utvärdering av programmen utifrån nytta för länet.

Samarbete ingås för en
bestämd tidsperiod. Ingen
utvärdering görs utifrån
nytta för Region Kronoberg.

Benchmarking och lärande
är vanliga
projektaktiviteter.
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Region Kronoberg erbjuder rådgivning kring finansiering och coaching i
projektutveckling till aktörer som kommer med en projektidé. Den rollen kommuniceras
väl i länet samt information kring organisationens deltagande i programmens
övervakningskommittéer.
Hur kriterier bättre kan uppfyllas

Region Kronoberg sprider
samarbetes resultat till
relevanta aktörer möjliggör
för deras deltagande i
tillämpliga fall.

Region Kronoberg måste följa den struktur och de regelverk som gäller för
Interregprogram också när det kommer till specifika mål. Det skulle vara gynnsamt och
värdefullt att ha någon egen målsättning internt inom organisationen som ska hjälpa att
bedöma om programmen är framgångsrika i att leda till lokal och regional utveckling i
länet. Sådant mål kan till exempel vara minst antal projekt som genomförs av regionala
aktörer.

Definiera målsättning för
Region Kronobergs
delagande, t.ex. antal
projekt i länet.

Kommunerna och andra aktörer i länet har olika förutsättningar för att arbeta med EUprojekt. Det handlar om personella resurser och vanan av att arbeta med EU-projekt.
Region Kronoberg har tagit en handlingsplan för att skapa intresse för regionala- och
EU-medel hos berörda aktörer och på så sätt öka projektfinansieringen i länet. Man
behöver fortsätta genomföra det arbete men vara realistisk i frågan om hur mycket
Region Kronoberg kan uppmuntra och hjälpa regionala organisationer i
projektutveckling.

Fortsätt med insatser för
ökad projektfinansiering.

Det verkar att det finns möjligheter att koppla insatser som man redan lägger tid på för
att främja regionala medel och regionala strukturfonden. Det finns tematiska kopplingar
mellan regionala och Interreg programmen och projektutvecklingsprocess som i grund
och botten följer samma logik. Nu finns det också starkare förbindelser mellan
Europeiskt territoriellt samarbete och regionala strukturfonden. Alla dessa faktorer kan
skapa synergier i Region Kronobergs arbete mot potentiella projektägare i länet.

Skapa synergier mellan
olika
projektmobiliseringsinsatser
.
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Assembly of European Regions (AER)
Samarbete inom Assembly of European Regions (AER) är samverkan som till viss grad
uppfyller de kriterier för samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger.
Trots att AER ger breda möjligheter till interregional samverkan och kunskapsutbyte och
potentiella kopplingar till ordinarie verksamhetsplan finns, har Region Kronoberg inte varit
framgångsrik i att effektivt utnyttja samarbetet. Internt i organisationen saknas en struktur
eller systematik gällande kommunikation och spridning utifrån nätverket vilket begränsar
nyttjande av inhämtad kunskap samt ger liten effekt i omvärldsbevakning och
påverkansarbete. En annan faktor är att frågor som diskuteras inom AER tillhör ofta EU:s
agenda och därför hanteras det framförallt inom Brysselkontoret men också andra
europeiska nätverk som Region Kronoberg deltar i.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
uppfyllda till viss grad.

Årliga kostnader uppskattas till 195 000 kronor. Det täcker 45 000 i medlemsavgift, 70 000 i
arbete, 30 000 i resor och 50 000 i arvode). Uppskattningen inkluderar inte tid som andra
tjänstepersoner lägger på möten och redovisar.

Årliga kostnader
uppskattas till 195 tkr.

Förslaget är att Region Kronoberg träder ut ur samarbetet. Samverkan inom AER uppfyller
Region Kronobergs internationella strategis kriterier bara till viss grad och överlappar till stor
del det arbete som hanteras av Brysselkontoret.

Förslaget är att Region
Kronoberg träder ut ur
samarbetet.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

AER är en samarbetsorganisation för 250 medlemsregioner från 32 länder i Europa som är
alla medlemmar i Europarådet det vill säga både inom och utom EU. I huvudsak arbetar
Europarådet med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling och
dessa grundprinciper speglas också i AER:s mål. Syftet är att driva det regionala perspektivet,
utveckla samarbetet mellan regionerna och främja en positiv utveckling av till exempel
regional demokrati, innovationer, tillväxt och kulturell mångfald i Europa. Nätverket innebär
också en möjlighet att sprida information och utbyta erfarenheter samt att driva svenska
intressen gemensamt, detta även på nationell nivå genom AER Sverige - ett nätverk för 13
landsting, regionförbund och regioner som är medlemmar i AER.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Det övergripande målet för AER är att främja regionalism och subsidiaritet, öka regionernas
politiska roll, främja utvecklingen av regional demokrati, bidra till utvecklingen av
samarbeten, främja utbildning av regionala förtroendevalda och tjänstepersoner samt att
utveckla regionala initiativ för kulturell mångfald i Europa. Region Kronoberg har idag inte
något eget formulerat mål för samarbetet, utöver ovanstående.

Mål för Region
Kronobergs deltagande ej
formulerat.

Det finns tre kommittéer inom AER med definierade ansvarsområden: 1. Kommittén för
ekonomi och regional utveckling som arbetar med landsbygdsutveckling, turism, ekonomisk
utveckling och energifrågor; 2. Kommittén för sociala frågor och folkhälsa som har
arbetsgrupper för demokrati, e-hälsa, jämställdhet, krishantering och alkohol och 3.
Kommittén för kultur och utbildning som har undergrupper för kultur, utbildning,
ungdomsfrågor, media och interregionalt samarbete. Region Kronoberg har deltagit i
kommitté 1 och 2 som arbetar med viktiga frågor för Region Kronoberg ur ett
utvecklingsperspektiv (socioekonomisk utveckling, regionalutveckling, innovation, forskning,
klimatförändring, förnyelsebar energi, hälsa). Region Kronoberg har inte varit engagerad i
någon särskild arbetsgrupp, inte heller i den tredje kommittén för kultur och utbildning även
om frågor som diskuteras där kan vara av betydelse (bl.a. kreativa och kulturella näringar,
ungdomsfrågor, utbildning inkl. livslångt lärande, media).

Det finns kopplingar till
ordinarie
verksamhetsplan.
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För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationell strategi tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Genom sitt arbete i
AER har Region Kronoberg följt två prioriteringar: internationell benchmarking och lärande
samt påverkansarbete.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

AER erbjuds möjligheter att uppnå benchmarking och lärande kring goda exempel, och
händelser i omvärlden. Under de senaste åren har Region Kronobergs representanter deltagit
i några studiebesök men inga ytterligare kontakter eller samarbeten initierades till följd av
detta. Under samma period har Region Kronoberg deltagit i ett ställningstagande mot EU:s
sammanhållningspolitik. Inga initiativ till projekt med extern finansiering med Region
Kronobergs deltagande har rapporterats.

Benchmarking och
lärande sker trotts med
liten
effekt.
Beslutet
för Påverkansatt samarbeta
arbete
har
genomförts
har inte föregåtts
av en
men
extern
finansiering
formal
intressentanalys.
har inte sökts.

Region Kronoberg betalar årligen en medlemsavgift för sitt deltagande i AER och kostnaden
varierar något från år till år: 40 279kr i 2015 och 42 461kr i 2016. Konkreta aktiviteter såsom
resor och logi finansieras inom ramen för medlemsorganisationernas ordinarie budget.
Region Kronoberg representeras idag genom två förtroendevalda representanter som utses
av fullmäktige, och en tjänsteperson. Region Kronoberg avsätter arvode både för
förtroendevalda och tjänstestöd ca 10 % av en heltid.

Personella
Samarbete och
ingås för en
ekonomiska
resursermen
har
bestämd tidsperiod
avsatts
för
arbetet.
utvärderas inte utifrån

Ingen formal intressentanalys utarbetades innan Landstinget Kronoberg tog beslut för att
ingå samarbetet. Landstinget Kronoberg uppfyller AER:s medlemskapskrav att endast direkt
folkvalda församlingar närmast under den nationella nivån kan bli medlemmar i AER.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys.

Det operativa arbetet inom AER startade för Landstinget Kronoberg 2006 då
landstingsfullmäktige beslutade att ansöka om medlemskap i AER från och med år 2006
samt att Landstinget Kronoberg efter 2 år utvärderar vad som kommit fram av
medlemskapet i AER. Beslutet om utvärdering har inte följts, då ingen sådan gjorts. Arbetet
ska enligt beslut återkopplas till regionfullmäktige. Detta har främst gjorts genom skriftlig
årsrapport som noteras till protokollet. I vissa fall har även muntlig avrapportering gjorts, av
de politiska representanterna i regionstyrelsen, i samband med överlämnande av rapport.

Samarbete
ingås försprider
en
Region Kronoberg
obestämd
tidsperiod.
samarbetes resultat till
Beslutet
utvärdering
relevantaom
aktörer
i
har
ej
följts.
regionen och Skriftlig
möjliggör för
årsrapport
görs. i
deras deltagande

Resultat har inte kommunicerat aktivt till andra aktörer i regionen, till exempel inom
nätverket för internationellt arbete i Kronoberg. Internt i organisationen saknas också en
struktur eller systematik gällande kunskapsspridning utifrån nätverket vilket begränsar
betydligt nyttjande av inhämtad kunskap för Region Kronoberg. Det skapar ett intryck att
samarbetet genomförs i relativ isolering från hemorganisation och funkar lite som en
internationell satellit.

Svag intern
kommunikation av
samarbetes resultat samt
till relevanta aktörer i
regionen.

nytta innan eventuell
förlängning.

tillämpliga fall.
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Energy Cities
Energy Cities har en tydlig tematisk profil och är Region Kronobergs senaste internationella
samarbete. Idag uppfyller samverkan till viss grad de kriterier som Region Kronobergs
internationella strategi anger. Den tydligaste orsaken till detta är att samarbetet samlar ihop
kommuner, kommunförbund och andra lokala plattformar. Därför fokuserar gemensamt
arbete inom Energy Cities på initiativ och projekt som påverkar kommunal energipraxis.
Region Kronoberg har ingen definierad uppgift för att stödja kommunerna i att söka
samverkansmöjligheter inom Energy Cities.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
uppfyllda till viss grad.

Årliga kostnader uppskattas till 120 000 kronor. Det täcker 25 000 i medlemsavgift, 35 000 i
arbete, 10 000 i resor och 50 000 i arvode. Det gör Energy Cities till ett av Region
Kronobergs två billigaste samarbeten.

Årliga kostnader
uppskattas till 120 tkr.

Förslaget är att Region Kronoberg träder ut ur Energy Cities på grund av att kriterierna för
internationellt samarbete uppfylls bara till viss grad. Samverkan inom Energy Cities fokuserar
på lokala insatser där det regionala och det kommunala perspektivet har svårt att samspela.

Förslaget är att Region
Kronoberg träder ut ur
samarbetet.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Energy Cities bildades 1990 och är ett europeiskt nätverk och samarbetsorganisation för
lokala myndigheter som arbetar för hållbara energilösningar. Nätverkets medlemmar arbetar
med aktiviteter och projekt som gör energieffektiviseringar, förnybar energi och hållbar
planering till en integrerad del av kommunens strategier och åtgärder för att bidra till EU:s
mål. Idag ingår mer än 1000 städer från 30 olika länder i nätverket, inklusive fyra medlemmar
från Sverige: Ljungby, Malmö, Växjö och Region Kronoberg.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Som medlem i nätverket åtar sig Region Kronoberg att göra energieffektivisering, förnybar
energi och hållbar planering till en integrerad del av regionens strategier. Målet är att bidra till
EU:s klimatmål, lämna åsikter om europeiska beslut och framtida politiska riktlinjer samt att
dela av sig av erfarenheter, idéer och information till övriga medlemmar i nätverket.

Det finns formulerat mål
för Region Kronobergs
deltagande.

Ett medlemskap i Energy Cities ger regionen tillgång till innovativa arbetsmetoder och ett
utökat kontaktnät inom områdena energi och klimat, vilket kan leda till mer effektiva insatser
som skulle bidra till Kronobergs regionala utvecklingsstrategis mål kring klimatpåverkan och
energianvändningen.

Det finns någon koppling
till ordinarie
verksamhetsplan.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Genom sitt arbete i
Energy Cities har Region Kronoberg deltagit i förberedelser och planering för projektet
OFFER – Zero Fossil Free Territories med fokus på utveckling av fossilfria regioner.
Projektansökan skickades in till EU-programmet Interreg Europe men fick avslag under
hösten 2016. 2017 fick Region Kronoberg förfrågan om att stödja två projektansökningar
genom att skriva på letter of intent. Projekten krävde lokala insatser och det fanns inte
tillräcklig tid att förankra dem med kommuner. Region Kronoberg stod inte bakom
ansökningarna.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.

Genom medlemskapet får Region Kronoberg möjlighet att delta i tematiska seminarier och
utbyta kunskaper med övriga medlemmar i nätverket. Region Kronoberg har ännu inte
deltagit på några möten, utan har endast utsett representanter till samarbetet.

Internationell
benchmarking och
lärande har inte skett.

Extern finansiering har
sökts.
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Under den aktuella perioden har Region Kronoberg varken deltagit i eller tagit initiativ till
resolutioner. Region Kronoberg har inte heller gjort några uttalanden eller
ställningstaganden.

Påverkansarbete har inte
genomförts.

Medlemsavgiften uppgår till ca 24 000 kronor. Utöver medlemsavgift finns inga budgeterade
medel för samarbetet. Region Kronoberg har ännu inte deltagit på några möten, utan har
endast utsett representanter till samarbetet: en politisk representant, en teknisk representant
och en representant i kommunikationsfrågor.

Personella och
ekonomiska resurser har
delvis satts av för arbetet.

2015 togs beslut att Region Kronoberg skulle ansöka om medlemskap i Energy Cities fr.o.m.
2016 efter en motion från Bo Frank. Region Kronoberg ansökte om medlemskapet för att
manifestera viljan att utveckla en hållbar region och för att regionen ska vara en föregångare i
klimatfrågor.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys.

Medlemskapet i Energy Cities innebär årlig avgift och beslutet att ingå i samarbetet har inget
avslutdatum. Under den korta tiden som medlem, har Region Kronoberg inte gjort någon
utvärdering.

Samarbete ingås för en
obestämd tidsperiod;
ingen utvärdering.

Det har skett kommunikation och samarbete mellan Energy Cities, Brysselkontoret och
Energikontor Sydost kring projektet OFFER – Zero Fossil Free Territories. Internt i
organisationen saknas en struktur gällande informations- och kunskapsspridning.

Svag intern
kommunikation av
samarbetes resultat samt
till relevanta aktörer i
regionen.
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Tlokwe City Council, Sydafrika
Samarbetet med Tlokwe City Council4 i Sydafrika uppfyller de flesta kriterier för samarbeten
som Region Kronobergs internationella strategi anger. Samarbetet som initierades 2006
genomförs tillsammans med Växjö kommun inom ramen för Internationellt Centrum för
Lokal Demokratis kommunalt partnerskap. Tio år av samverkan har resulterat i fler än 30
ICLD-finansierade projekt med deltagare från kommun och region, men även NGOs, kyrka,
polis, universitet och icke-vinstdrivande organisationer.

Idag är de flesta kriterier
för internationellt
samarbete uppfyllda.

Årliga kostnader uppskattas till 70 000 kronor som täcker 10 % tjänst för en projektekonom.
Andra kostnader finansieras av ICLD. Det gör samverkan med Tlokwe City Council till det
billigaste samarbetet som Region Kronoberg deltar i. Kostnader relaterade till Region
Kronobergs projektekonom kan även ersättas i nya projektansökningar.

Årliga kostnader
uppskattas till 70 tkr.

Förslaget är att samarbetet fortsätts. Samarbetet uppfyller de flesta kriterier som Region
Kronobergs internationella strategis anger. Dessutom har det kommunala partnerskapet med
Tlokwe varit enastående beträffande antal ICLD-finansierade projekt med sydafrikanska
parter. Förslaget innebär också att uppföljning görs år 2017 innan nuvarande samarbetsavtal
löper ut 2018-07-31.

Förslaget är att
samarbetet ska fortsätta.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Samarbetet med Sydafrika är en del av ICLD:s kommunala partnerskap. Syftet är att bidra till
ökat medborgarinflytande genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda
organisationer inom följande kärnområden: jämlik/rättvis och inkluderande behandling,
deltagande och delaktighet, transparens och insynsmöjligheter, möjlighet till
ansvarsutkrävande.

Syftet med samarbetet
finns med svag tematisk
anknytning.

Enligt Memorandum of Understanding (MoU) som förnyades maj 2015, är demokrati ett
mål i det nuvarande partnerskapet. Alla gemensamma projekt bör på ett eller annat sätt
bevara och skydda gott styre, god förvaltning och kapacitets uppbyggnad. Region Kronoberg
har idag inte något eget formulerat mål för samarbetet, utöver ovanstående.

Mål för Region
Kronobergs deltagande ej
formulerat.

Enligt MoU bör projekten behandla näringsutveckling, kultur, kommunikation, integration,
offentlig förvaltning och social utveckling samt bevara värden om öppenhet även i framtida
projektinitiativ. Interna uppförandekoden och standarder för politiska uppdrag gäller vilket
syftar till att bevara demokratin och rättigheter för kvinnor och män.

Det finns kopplingar till
verksamhetsplan.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Samarbetet med Tlokwe
har Region Kronoberg har framförallt drivits i projektform där benchmarking och lärande
samt påverkansarbete är nyckelaktiviteter.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.
Internationell
benchmarking och
lärande har skett.

Hittills har 34 projekt genomförts gällande vuxenutbildning, kultur, sociala tjänster, PR och
kommunikation, jämställdhet, stadsplanering, HR, sjukvård, räddningstjänster, tekniska
tjänster, budget och finans, demokrati samt affärsutveckling. Region Kronoberg och
Regionförbundet södra Småland tidigare har drivit projekt själva, men har under senare år
också möjliggjort för andra aktörer att driva projekt. I nuläget utgör Region Kronoberg
projektägare i projektet ”Sport, culture and integration programme” för Ljungby kommun
Sedan 2015 har Region Kronoberg lett fyra projekt, varav två för andra aktörer. Under den
tiden har Växjö kommun haft tre projekt.

Extern finansiering har
sökts och
påverkansarbete har
genomförts.

4

Tlokwe City Council har nu ett tillfälligt namn North West 405 Municipality innan ett nytt namn väljs av invånare i år.
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Samarbetet finansieras primärt av ICLD, där varje projekt har sin egen budget, inklusive
projektet som finansierar Region Kronobergs involverande i styrgruppen.
Styrgruppensprojekt ersätter 5 % tjänsteperson samt resor både för tjänstepersonen och för
2 regionala politiker i styrgruppen. Utöver detta lägger Region Kronoberg arbetstid i form av
en projektekonom för beviljade projekt, motsvarande ca 10 % per år. Även den kostnaden
kan ersättas i framtida ansökningar.

Personella och
ekonomiska resurser har
satts av för arbetet.

Ingen intressentanalys utarbetades innan Regionförbundet södra Småland tog beslut om att
ingå i samarbetet. Den historiska bakgrunden till samarbetet är att svenskar bosatte sig i detta
område i Sydafrika. Det är styrgruppen som har ansvar för att främja överföring av kunskap
mellan olika parter samt utvärdera pågående och avslutade projekt för att identifiera konkreta
resultat och utgångar.

Beslutet för att samarbeta
har inte föregåtts av en
formal intressentanalys.

Samarbetet följer ett löpande Memorandum of Understanding som har inget avslutsdatum
utan kräver tre månaders uppsägningstid innan styrgruppsmöte. Styrgruppen som enligt
ICLD modell består av politiska ledamöter övervakar samarbetet och finansieras med ett
tvåårsprojekt. Nuvarande projekt löpar ut sista juli 2018. Återkoppling av arbetet sker via
regionstyrelsen genom rapporter från styrgruppen. Region Kronoberg har inte gjort någon
utvärdering av samarbetet.

Samarbete ingås för en
obestämd tidsperiod men
finansieras enligt tvåårs
projekt. Ingen utvärdering
har gjorts av Region
Kronoberg.

Institutet för lokal och regional demokrati (ID) har en övergripande samordningsroll med en
fulltidstjänst som har också ansvar för kommunikation. ID kommunicerar regelbundet både
internt och externt. Det rör sig framförallt om projektförfrågningar och spridning av resultat.
Kommunikation på Region Kronobergs sida har varit lite svagare. Det finns också ett
nätverk som består av 60-70 offentliga, privata och frivilliga aktörer i Växjö och Kronoberg
med intresse av Sydafrika som informeras om samarbetet och som träffas två gånger per år.

Kommunikation och
spridning av samarbetes
resultat görs regelbundet.

Hur kriterier bättre kan uppfyllas

Det finns områden som kan förbättras för att effektivisera samarbetet. Det första steget kan
vara en enkel utvärdering/uppföljning som görs innan det nuvarande projektet som
finansierar styrgruppen löper ut. Uppföljningen bör fokusera bland annat på följande frågor:
- Hur kan man konkretisera mål för Region Kronobergs deltagande? Vad skulle bli
samarbetes unika säljpunkt?
- Undersöka eventuellt intresse för samarbetet och gemensamma projekt med
Sydafrika bland olika delar av verksamheten. I dagsläget finns två idéer för nya
projekt där Region Kronoberg kan ingå, ett kring FN:s mål för hållbar utveckling
och ett om utbyte mellan vård- och omsorgslärare.
- Ska Region Kronoberg fortsätta utgöra projektägare för projekt som mindre
kommuner i länet genomför?

Uppföljning
rekommenderas för att
effektivisera samarbetet
och konkretisera mål för
Region Kronobergs
deltagande.
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Smålands Shanghaikontor, Kina
Smålands Shanghaikontor uppfyller de kriterier för samarbeten som Region Kronobergs
internationella strategi anger. Samarbetet är Region Kronobergs förlängda arm i Kina med
kontoret på plats som erbjuder en både praktiskt och verksamhetsmässigt lämplig miljö.
Samverkan startades 2012 genom det EU-finansierade projektet ”Top Level” med tre
medverkande parter: Regionförbundet Södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län samt
Linnéuniversitetet. Samarbetet har fortsatt sedan dess med finansiering från bägge regioner
och, enligt utvärdering, erbjudit en tjänst som inte är tillgänglig för de flesta företag i
regionen idag.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
väl uppfyllda.

Årliga kostnader uppskattas till 910 000 kronor enligt budgetförslaget där Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge och Linnéuniversitetet driver
verksamhet år 2018 – 2020. Förslaget inkluderar direkta kostnader för driften även kostnader
för styrning, projektledning, administration och en årlig kinaresa för en arbetsgrupp, en
styrgrupp och kontaktpolitiker.

Årliga kostander
uppskattas till 910 tkr.

Förslaget är att samarbetet kring Smålands Shanghaikontor fortsätts. Det är på grund av att
kriterierna för internationellt samarbete uppfylls väl. Dessutom har Oxford Research nyss
utgjort utvärdering och rekommenderat att Smålands Shanghaikontor permanenteras så att
verksamheten kan drivas på ett processorienterat sätt med långsiktiga målsättningar.

Förslaget är att
samarbetet ska fortsätta.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Syftet med verksamheten är att attrahera såväl affärer som kapital och individer från Kina.
Smålands Shanghaikontor hjälper småländska små och mellanstora företag främst i de tidiga
faserna av affärsskapande i Kina och inriktar arbetet mot branschsatsningar utifrån regionens
strategier och prioriteringar. Dessutom förbättrar kontoret de kinesiska studenternas
kontakter och förståelse avseende det småländska näringslivet samt undersöker metoder för
att stimulera svenska studenters förmåga att ta till sig möjligheterna i Kina.

Syftet med samarbetet
finns med tematisk
anknytning.

Genom det småländska shanghaikontoret vill Region Kronoberg utveckla sin
attraktionskraft, stimulera och förbättra förutsättningarna för näringslivet i Kronobergs län
att göra affärer i Kina samt att ge Linnéuniversitetet en bättre förankring i Kina främst för
studentrekrytering men också som kontaktyta med svenskt och kinesiskt näringsliv i Kina.

Det finns formulerat mål
för Region Kronobergs
deltagande.

Smålandskontorets i Shanghais arbete med branschsatsningar är en medveten satsning som
till stor del utgår från regionens strategiska branschområden. Kontoret har främst fokuserat
på fyra huvudområden: träindustrin, besöksnäringen, livsmedelsindustrin samt
miljöteknikbranschen. Utöver detta vill man utveckla samverkan mellan näringslivet och
Linnéuniversitetet. Betalande kinesiska studenter skulle bidra till internationaliseringen av
universitetet men också till internationaliseringen av näringslivet.

Kopplingar till ordinarie
verksamhetsplan finns.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. Samarbetet inom
Smålands Shanghaikontor har drivits i projektform och följt specifika projektrelaterade
målsättningar. Därför är det svårt att visa tydliga kopplingar till de prioriteringarna som
strategin anger.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling
följs inte.
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Verksamheten i Kina kan betraktas som mycket framgångsrik med uppemot 150
klientföretag och över 250 rekryterade betalande studenter under de senaste tre åren.
Företagen kan få hjälp att hitta och värdera affärskontakter, ordna möten och få praktiska
råd vid besök. Kontoret kan också vara behjälpligt att hitta lokala tjänsteföretag för uppgifter
som går utanför kontorets åtaganden och hjälpa företagen med myndighetskontakter,
omvärldsbevakning och så vidare. I Sverige bedriver projektet ett uppsökande arbete bland
företagen för att identifiera affärsmöjligheter och hitta möjligheter att stödja företagens
kunskapsutveckling och satsningar i Kina.

Verksamhet prioriterar
affärsutveckling,
rådgivning,
matchmaking, studieresor
osv.

För år 2015-2017 går Region Kronoberg in med 3 642 431kr. Näringslivsarbetet bedrivs med
två heltidstjänster - en heltid i Kina och en i Småland. Dessutom finansierar organisationen
en 10 % samordnartjänst. Styrning sker med en styrgrupp bestående av regional
utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, regiondirektör i Regionförbundet i Kalmar län samt
vicerektor vid Linnéuniversitetet.

Personella och
ekonomiska resurser har
satts av för arbetet.

De politiska ledningarna i Kronobergs län och Kalmar län identifierade utvecklingen i Kina
som strategiskt betydelsefull och de båda regionerna har skaffat sig betydande erfarenhet av
samarbete med kinesiska samarbetspartner i både offentlig sektor och näringsliv samt med
svenska myndigheter och organisationer i Kina. Smålands Shanghaikontor etablerades för att
effektivare kunna ta tillvara de båda länens tidigare satsningar på Kina och genomförs tills
sluter av 2017 i projektform under namnet ”SMASH”. Utvärderingen som Oxford Research
har gjort visar på mycket god och ökande nöjdhet bland klienterna och bland de
branschcentra som de senaste åren blivit centrala kontaktytor. Utvärdering rekommenderar
att Smålands Shanghaikontor permanenteras med finansiering från ordinarie budget.

Beslutet för att samarbeta
har föregåtts av en formal
intressentanalys.

Shanghaikontoret marknadsför vilka tjänster som erbjuds och kommunicerar resultat som
har uppnåtts med särskilda företag och branschorganisationer. Kontorets erbjudande har
också kommunicerats under ett antal studiebesök, t.ex. på generalkonsulatet i Shanghai samt
i Suzhou inom ramen för vänortssamarbetet med provinsen. Oxford Researchs utvärdering
poängterar att kontoret behöver tydliggöra marknadsföringen och kommunikationen och,
framförallt, blir bättre på att nå ut till de företag som är i störst behov av deras stöd och
tjänster.

Region Kronoberg sprider
samarbetes resultat till
relevanta aktörer.

Samarbetsavtal genomförs
i projekt form tills slutet
av 2017. Utvärdering
har gjorts.

Hur kriterier bättre kan uppfyllas

Mot bakgrund av den samlade utvärderingen presenterar Oxford Research sex olika
rekommendationer. Tre av dem är viktiga utifrån perspektivet av Region Kronobergs
internationella strategi.
Rekommendationen nummer 2 förordar att kontoret konkretiserar vilken typ av tjänster som
kan erbjudas. Rekommendationen nummer 4 förordar att kontoret genomför en kartläggning
av vilka typer av företag som skulle kunna gynnas särskilt av kontakt med kontoret. Bägge
rekommendationer kan hjälpa renodla kontorets erbjudande och stärka kopplingar till
ordinarie verksamhetsplan.

Stärka kopplingar till
verksamheten.

Rekommendationen nummer 6 fordrar att marknadsföringen och den externa
kommunikationen förbättras. Kontorets övergripande uppdrag samt vilka tjänster som
erbjuds blir då tydligare för både de företag som redan varit i kontakt med kontoret samt
potentiella nya företag.

Förbättra
kommunikation.
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Suzhou, Kina
Suzhou är en stad med cirka 9 miljoner invånare, och ligger cirka 9 mil från Shanghai. Staden
är gammal och är känd för sina trädgårdar och kanaler. Samverkan med Suzhou är ett
övergripande och politiskt samarbete som idag i liten grad uppfyller de kriterier för
samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger. Det är egentligen ett
vänortssamarbete där städerna är politiska och strategiska samarbetspartners. Samarbetet
speglar ett stort intresse för Kinafrågor. Kina är idag Sveriges främsta handelspartner i Asien
och affärsutbytet med Kina har fortsatt att växa de senaste tio åren. För att ta till vara
möjligheterna på den kinesiska marknaden och i mötet med Kina på hemmaplan har Region
Kronoberg fokuserat sina insatser framförallt på Shanghaikontoret. I samarbetet med
Suzhou ligger fokusen på politiska kontakter.

Idag är kriterier för
internationellt samarbete
uppfyllda i liten grad.

Årliga kostnader uppskattas till 145 000 kronor. Det täcker 35 000 i arbete, 60 000 i resor
och 50 000 i arvode.

Årliga kostander
uppskattas till 145 tkr.

Förslaget är att den politiska delen av vänortsrelationen hanteras av Region Kronoberg men
används praktiskt av Smålands Shanghaikontor som prioriterade nätverk. Även om Region
Kronobergs internationella strategis kriterier uppfylls bara i liten grad, så har samverkan
strategisk karaktär med stor praktisk och politisk betydelse för arbetet som genomförs av
Smålands Shanghaikontor.

Förslaget är att
samarbetet hanteras av
Smålands
Shanghaikontor.

Hur uppfylls kriterier för internationellt samarbete

Utgångspunkten för det svenska samarbetet med Kina är samstämmighetsansatsen i Sveriges
politik för global utveckling (PGU), den svenska regeringens politik för internationellt
utvecklingssamarbete, Kinas femårsplan, erfarenheter från tidigare utvecklingssamarbete,
svenska och kinesiska aktörers ömsesidiga intressen samt Sveriges komparativa fördelar.
Syftet för Sveriges selektiva samarbete med Kina är främja demokratisk utveckling och
respekt för de mänskliga rättigheterna samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.

Syftet med samarbetet
finns med svag tematisk
anknytning.

Det övergripande målet för samarbetet är att fördjupa den gemensamma insikten och
vänskapen mellan de svenska och kinesiska folken och stärka samt utveckla det vänskapliga
samarbetet mellan de två parterna.

Mål för Region
Kronobergs deltagande ej
formulerat.

Samarbetsavtalet syftar att öka antal ömsesidiga besök av både politiker och tjänstepersoner,
samt att stärka ekonomiska och handelsrelationer. Enligt samarbetsavtalet bör bägge
parterna aktivt utföra utbyte och samverkan inom områdena: vetenskap och teknik, kultur,
sport, hälsa och utbildning. Under de senaste fyra åren har Region Kronoberg genomfört tre
resor till Kina. Ingen officiell delegation från Suzhou stad har besökt länet under perioden.

Det finns potentiella
kopplingar till
verksamhetsplan.

För att det internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, har Region
Kronoberg inom den nya internationella strategin tre specifika prioriteringar: internationell
benchmarking och lärande, extern finansiering och påverkansarbete. I samarbetet med
Suzhou har Region Kronoberg inte deltagit i projekt eller påverkansarbete.

Prioriteringar för
verksamhetsutveckling.
Inga projekt eller
påverkansarbete.

AV-media och samordnare på kompetensområdet deltog på en mässa i Suzhou för att
utveckla samarbete inom digitalisering i skolan men det gick inte vidare.

Ett försök med lärande
aktivitet.

2014 genomfördes glasutställning med småländskt glas på Suzhou museum tillsammans med
Suzhou stad, Suzhou museum och Smålands museum. Smålands museum ställde ut ca 120
pjäser under 4 månader och lockade 100 000 besökare. Vid invigningen skrevs ett
samarbetsavtal mellan de båda museerna.

Stor succé med
glasutställning 2014.
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Det finns ingen särskild budget avsatt för samarbetet, utan eventuella kostnader tas inom
ramen för den ordinarie budgeten. Kostnader uppkommer främst i samband med resor till
Kina, och dessa kostnader belastar respektive persons ordinarie bas-/delenhet. En resa
kostar i genomsnitt 15 000 kronor plus eventuellt arvode och traktamente. Under 2016 reste
tio personer till Kina- tidigare år har det oftast handlat om en resa per år, med tre, fyra
personer. Utöver resor avsätts ca 10 % i tjänsteresurser.

Personella och
ekonomiska resurser har
inte satts av för arbetet.

Beslutet att samarbeta har inte föregåtts av någon intressentanalys utan i stället har en
politisk ambition utformat ett strategiskt vänortssamarbete där kontaktar utvecklas mellan
både politiker och tjänstepersoner. Suzhou visade intresse för ett djupare samarbete med
Kronoberg redan under hösten 2009, då representanter från staden besökte länet. Vid ett
möte i augusti 2010, beslutades att samarbetet ska formaliseras genom avtal. Oktober 2010
skrevs avsiktsförklaring avtal mellan Suzhou stad och Kronobergs län genom
Regionförbundet södra Småland. Samarbetsavtalet skrevs 2012, i samband med att Smålands
Shanghaikontor blev invigt.

Beslutet för att samarbeta
har föregåtts av en formal
intressentanalys.

Samarbetsavtalet har inget avslutdatum. Ansvarig för samarbetet och prioriteringar för
detsamma är Region Kronobergs styrelse, tillsammans och i utbyte med Suzhou stad.
Återkoppling mellan strategiskt samarbete och projekt sker på tjänstepersonnivå och politisk
nivå mellan ansvariga i styrelse respektive nämnd. Återkoppling kring det strategiska
samarbetet med Suzhou sker till styrelsen.

Samarbetsavtal gäller för
en obestämd period.
Utvärdering har inte
gjorts.

Kommunikation kring samarbetet har inte varit särdeles aktiv. En betydligt större fokus
ligger på arbetet kring Shanghaikontoret vilket gör samarbetet med Suzhou mindre tydligt.
Dessutom har samarbetet inte haft särskilt mycket resultat att sprida.

Spridning av samarbetes
resultat har varit svag.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2069
Handläggare: Jonas Karlström, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-01-04

Regionstyrelsen

Investeringsplan

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna investeringsplan för 2018 som omfattar investeringar om totalt 662
miljoner kronor

Sammanfattning
Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatt investeringsram för
2018. Planen omfattar investeringar om totalt 662 mnkr. Jämfört med tidigare år är
det högre kostnader för de fastighetsinvesteringar där beslut har fattats av
regionstyrelsen (357 mnkr; för vuxenpsykiatrin, habiliteringen, parkeringsdäck
CLV, vårdavdelningar LL och specialisttandvård). I planen ingår inte ombyggnad
av norra entrén och utbyte av passagesystem, men för dessa insatser finns
utrymme inom den ekonomiska ramen.
Behovet av MT-investeringar är stort och under 2018 kommer återanskaffningar
prioriteras före nyinvesteringar.
Ett antal omfattande IT-investeringar planeras under 2018. Införande av nytt
ekonomi- och e-handelssystem, nytt resesystem inom Länstrafiken samt
uppgradering och utveckling av regionens plattform för IT-arbetsplats.
De intäktsfinansierade verksamheterna bedömer själva sitt investeringsbehov
avseende inventarier och utrustning och finansierar själva sin avskrivningskostnad.
Se bifogat beslutsunderlag.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag för investeringsplan 2018
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Beslutsunderlag
Diarienr:
Handläggare: Jörgen Tagesson, planeringsdirektör
Jessika Andersson, planeringschef
Johan Oléhn, verksamhetschef fastigheter
Karl Langner, IT-teknikchef/CTO
Datum: 2017-12-28

Beslutsunderlag för investeringsplan 2018
Investeringsramar 2018-20
Vid regionfullmäktiges beslut om budget juni 2017 (Dnr 17RK1117) fastställdes
investeringsramarna för 2018-2020 enligt nedan.
Investeringsram (mnkr)

2018 2019

2020

Fastigheter och utrustning i samband med
fastighetsinvesteringar

542

735

525

Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning

80

80

80

Investering informationsteknik (IT)

33

33

33

Inventarier intäktsfinansierad verksamhet

20

20

20

Bredbandsutbyggnad

10

10

10

Övriga inventarier

12

12

12

Summa

697

890

680

Investeringsplan 2018
Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatt investeringsram för
2018. Planen omfattar investeringar om totalt 662 mnkr. Jämfört med tidigare år är
det högre kostnader för de fastighetsinvesteringar där beslut har fattats av
regionstyrelsen (357 mnkr; för vuxenpsykiatrin, habiliteringen, parkeringsdäck
CLV, vårdavdelningar LL och specialisttandvård). I planen ingår inte ombyggnad
av norra entrén och utbyte av passagesystem, men för dessa insatser finns
utrymme inom den ekonomiska ramen.
Behovet av MT-investeringar är stort och under 2018 kommer återanskaffningar
prioriteras före nyinvesteringar.
Ett antal omfattande IT-investeringar planeras under 2018. Införande av nytt
ekonomi- och e-handelssystem, nytt resesystem inom Länstrafiken samt
uppgradering och utveckling av regionens plattform för IT-arbetsplats.
De intäktsfinansierade verksamheterna bedömer själva sitt investeringsbehov
avseende inventarier och utrustning och finansierar själva sin avskrivningskostnad.

Beslutsunderlag
Diarienr:
Handläggare: Jörgen Tagesson, planeringsdirektör
Jessika Andersson, planeringschef
Johan Oléhn, verksamhetschef fastigheter
Karl Langner, IT-teknikchef/CTO
Datum: 2017-12-28

För 2018 gäller det rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg, del av
tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Tabell: Planerade investeringar 2018, mnkr
Typ av investering

Plan för
investering

Prognos för
justeringsbudget
avseende
beslutad
investering
från 2017

Fastighetsinvesteringar

444

444

Utrustning i samband med
fastighetsinvesteringar

12

12

Investering medicinteknik (MT)
och återanskaffning

80

30

110

Investering informationsteknik
(IT)

33

9

42

IT-program och IT-utrustning
kopplade till IT-arbetsplatser

1

10

11

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

31

31

Övriga inventarier (inkl
konstnärlig utsmyckning)

12

12

Totalt finanserat
investeringsram (mnkr)

613

49

Investeringsplan 2018

662

Beslutsunderlag
Diarienr:
Handläggare: Jörgen Tagesson, planeringsdirektör
Jessika Andersson, planeringschef
Johan Oléhn, verksamhetschef fastigheter
Karl Langner, IT-teknikchef/CTO
Datum: 2017-12-28

Fastighetsinvesteringar
Arbetet med att ta fram fastighetsutvecklingsplaner för våra ägda fastigheter har
påbörjats.
En fastighetsutvecklingsplan ska förse beslutsfattare och verksamhet med en
statusöverblick för fastigheterna samt en möjlig utvecklingsplan för de olika
byggnaderna. Fastighetsutvecklingsplanen beskriver områdets möjligheter men
även begränsningar och har ett strategiskt långsiktigt utvecklingsperspektiv på
cirka 20 år. Planen beskriver bebyggelse, trafik- och teknikstruktur, logistik,
omgivningarna, planförutsättningarna samt områdets del i staden.
Fastighetsutvecklingsplanerna tillsammans med verksamheternas framtida behov
utmynnar i fastighetsinvesteringar för respektive område.
Under året behöver olika utredningsinsatser påbörjas. Enligt tidigare planering
finns exempel på utredningsbehov angivna för vårdcentralen Teleborg,
vårdcentralen Kungshögen, hjälpmedelscentralen, Rättspsykiatrin mfl. Denna
planering behöver uppdateras.
Nedan följer en kortfattad redovisning av fastighetsinvesteringar som planeras att
genomföras under 2018.
Sigfridsområdet
Vuxenpsykiatrins nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr
15RK1450). Alla förberedande markarbeten är nu klara. Sedan augusti 2017 har
detaljprojektering pågått och i november startade byggarbeterna. Lokalerna
planeras vara inflyttningsklara december 2019.
Habiliteringens nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016
(Dnr16RK493). Förberedande markarbeten för ledningar är nu klara. Byggstart i
december 2017. Planeras att vara färdigställda april 2019.
Lasarettet Ljungby
Investeringsbeslut för ombyggnad av vårdavdelningar i regionstyrelsen (Dnr
16RK2234). Ombyggnaden beräknas påbörjas maj 2018. Omfattande
ombyggnation i provisorie pågår för att lösa vårdplatsbehovet under byggtiden.
Nytt hus för akutkliniken/ambulans, operationsverksamhet, röntgenverksamheten
samt sterilteknisk verksamhet är under planering. Fortsatt förstudie och utredning
genomförs för att ta fram underlag för investeringsbeslut till regionstyrelsen
hösten 2018.
Centrallasarettet Växjö
Nytt parkeringsdäck bakom hus I är beslutat i regionstyrelsen (Dnr 16RK1936).
Parkeringsdäcket färdigställs januari 2018.
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Nya lokaler för specialisttandvården byggs om enligt beslut i regionstyrelsen (Dnr
17RK699). Klart för inflyttning våren 2019.
Planering pågår för nybyggnad av hus L, som bland annat kommer att inrymma
neonatalavdelning, förlossning, onkologisk verksamhet, patologi, samlad
barnverksamhet och röntgen/fys-lab.
Fortsatt förstudie och utredning görs för ombyggnation av norra entrén våren
2018. Underlag tas fram för investeringsbeslut till regionstyrelsen.
Planering och ombyggnation av inhyrda lokaler i hus ”Dockan” görs för att
verksamheter från lasarettet ska kunna flytta dit.
Vårdcentral och tandvård
Ombyggnad för utökad lokalyta för vårdcentral Centrum genomfördes till största
delen under 2017 med färdigställande under februari 2018.
Införande av reserv-el på Vårdcentralerna i Alvesta, Markaryd, Tingsryd och Växjö
(Skärvet och Centrum) i enlighet med beslut i RS (Dnr 17RK865).
Övriga beslutade fastighetsinvesteringar
- Ambulansgarage, LL
- Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning
Tekniska reinvesteringar i fastigheter
Avser utbyte av fastighetstekniska installationer/komponenter. Följande större
insatser planeras under 2018:
-

Byte kökskyla hus K, CLV
Ställverksbyte, CLV
Utbyte ventilationsaggregat, CLV

Mindre ombyggnader samt verksamhetsinvesteringar
Avser investeringar som är kopplade till verksamhetsförändring eller behov av
förändrade lokaler, följande större insatser planeras under 2018:
-

Förbättring av onkologilokaler avseende dagvård, mottagning och slutenvård.
Förbättring av lokaler inom förlossning och neonatal på CLV.
Ombyggnad av sjukhusreception och inre entré på CLV.
Ombyggnad av bårhus i LL.
Ny utfart E16 samt parkering för att minska tung trafik och därmed minska
riskerna intill nya den nya vuxenpsykiatrin och Habiliteringen. Samt för att
ersätta parkeringar som kommer att användas för andra syften efter
uppförandet av de nya byggnaderna.
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-

I E56 planeras för en tilläggsyta till det medicinska arkivet för att lösa arkiv
som f.n. finns i Strandbjörkshuset.
Renovering hus 1A plan 3 LL för att tillgodose behovet av verksamhetsanpassning och tekniskt underhåll. Med början senare delen av 2018.
Renovering restaurang Strandbjörket.
Införande av reserv-el på vårdcentraler.

Tabell: Fastighetsinvesteringar 2018, mnkr
Fastighetsinvesteringar
Beslutade av regionstyrelsen
Nybyggnad av vuxenpsykiatri, Sigfridsområdet
Tillbyggnad för habiliteringen, Sigfridsområdet
Nybyggnad av parkeringsdäck, CLV
Ombyggnad av vårdavdelningar, LL
Ombyggnad specialisttandvård, CLV
Totalt beslutade av regionstyrelsen

Budget
2018
230,0
80,0
4,0
21,0
22,0
357,0

Övriga beslutade fastighetsinvesteringar
Nytt ambulansgarage, LL
Ombyggnad av Ekhagen
Totalt övriga beslutade fastighetsinvesteringar

6,0
10,0
16,0

Löpande årligen
Tekniska reinvesteringar i fastigheter
Mindre ombyggnader samt verksamhetsinvesteringar
Totalt löpande årligen

35,0
25,0
60,0

Utredningar inför nya investeringsbeslut
Utredning L-hus, CLV
Utredning, LL
Utredning Norra entrén, CLV
Utredningar enligt senare beslut (exv vc Teleborg, vc
Kungshögen, hjälpmedelscentral, rättspsykiatri)
Totalt utredningar inför nya investeringsbeslut
Totalt fastighetsinvesteringar

4,0
3,0
1,0
3,0
11,0
444,0

Konstnärlig utsmyckning
I samband med planerade byggprojekt ska även en konstnärlig utsmyckning
utföras. För 2018 gäller bl.a. onkologisk verksamhet och lokalerna i Dockan.
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Investering medicinteknik och återanskaffning
Under 2017 har tillstyrkta investeringar upphandlats och huvuddelen har levererats
under året. Några investeringar har krävt ett omfattande underlagsarbete och
framtagande av kravspecifikationer, dessa investeringar leveras under 2018.
Behovet av MT-investeringar är stort och under 2018 kommer återanskaffningar
prioriteras före nyinvesteringar. Utrustningsstrukturen är gammal och i det
fortsatta arbetet för budget 2019-21 kommer en återinvesteringsplan att tas fram
för den medicintekniska utrustningen (uppskattat värde är idag 500 mnkr).
Inför 2018 planeras ett antal investeringar vilka alla har gemensamt att stödja
verksamhetsutvecklingen för region Kronoberg. Bland dessa kan nämnas;
-

Ambulanser enligt flerårig återanskaffningsplan
Respiratorer till intensivvården
Operationsbord till LL
Chiplaryngoskop till öronkliniken
Endoskopiutrustning
Dehydreringsmaskiner till patologi och cytologiavdelningen
Tung lastbil till regionservice
Trappklättrare för serviceresors fordon

Justeringsbudget: Under 2017 tillstyrktes två större investeringar där
kravspecifikationer skrivits under året. Leverans sker under 2018 gällande
-

23 st anestesiarbetsstationer till CLV och LL, planerat utbyte 2017-18.
3 st mammografimodaliteter med stereotaktisk punktionstillsats och
tomosyntes, planerat utbyte 2017-18.

Tabell: Planerade investeringar i medicinteknik och övrig
utrustning 2018, mnkr
MT-investeringar
Medicinteknik och återanskaffning 2018
Flytt av investeringsmedel från 2017 till 2018:
Investering medicinteknik (MT) som är beslutad
under 2017 men med leverans 2018
(anestesiarbetsstationer, mammografimodaliteter).
Totalt inklusive justeringsbudget

Budget
2018
80,0
30,0

110,0
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Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar
Avser kostnader bl.a. för nedanstående objekt.
- Verksamheters flytt till Dockanhuset
- Gemensam mottagning för missbruk och beroende Växjö och Ljungby
- Familjecentral Alvesta
- Inomhusentré, CLV
- Ekhagens kurs och konferens
- Onkologens dagvård och mottagnings flytt inom CLV
- Restaurang Strandbjörket
- Utökade arkivlokaler på Sigfridsområdet
- Ombyggnation förlossning och neonatal, CLV
Tabell: Planerad utrustningskostnad i samband med
fastighetsinvesteringar 2018, mnkr
Planerad utrustningskostnad

Budget
2018

Utrustningskostnad vid fastighetsinvesteringar
Totalt

12,0
12,0

IT- investeringar
Under 2017 har planerade IT-investeringar i stort sett genomförts. Ett fåtal
investeringar pågår fortfarande, slutförs under början av 2018. Dessa investeringar
omfattar totalt 10 mnkr och avser framför allt införande av nytt IT-system för
röntgeninformation (6,0 mnkr) och införande av nytt resesystem (1,9 mnkr).
Planen för 2018 års IT-investeringar uppgår till 33 mnkr. Tillsammans med
kvarvarande investeringsmedel från 2017 på 9 mnkr uppgår IT-investeringarna
totalt till 42 mnkr 2018, se tabellen nedan.
Tabell: IT-investeringar 2018, mnkr
IT-investeringar, regiongemensamma
IT-infrastruktur:
IT-system:
Övrigt (generalplan):
Totalt
Budgetram
Flytt av investeringsmedel från 2017
Totalt inklusive justeringsbudget

Budget
2018
11,0
21,0
1,0
33,0
33,0
9,0
42,0
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Utöver ovanstående, planeras investeringar på upp till 11 mnkr för IT-program
och IT-utrustning kopplade till IT-arbetsplatser inom regionen och tillhörande
budget för detta, se tabellen nedan.
Tabell: IT-investeringar IT-arbetsplatser 2018, mnkr
IT-investeringar, regiongemensamma
IT-program
IT-utrustning
Totalt
Budgetram
Flytt av investeringsmedel från 2017
Totalt inklusive justeringsbudget

Budget
2018
0,5
0,5
1,0
1,0
10,0
11,0

IT-infrastruktur
Avser uppgraderingar och återinvesteringar inom regionens IT-infrastruktur.
Följande större insatser planeras under 2018:
-

Skydd – Implementering av säkerhetsfunktioner i regionens
datakommunikationsnät.
Skydd – Ny tjänst för inloggning och åtkomst för att bl a stödja mobila
arbetssätt inom vården samt möta nationella krav från e-Hälsomyndigheten.
Telefoni – Upphandling nytt leveransavtal.

IT-system
Avser införanden och uppgraderingar av IT-system. Följande större insatser
planeras under 2018:
-

-

Ekonomi – Fortsatt införande av nytt ekonomi- och ehandelsystem som
ersätter regionens nuvarande ekonomisystem A+, fakturasystemet Efact, Ehandelssystemet E-Builder och läkemedelsbeställningssystemet Provider.
Driftsättning av systemets olika moduler under januari och februari.
Dokument och ärende – Införande av nya moduler i Platina för förbättrad
effektivitet och kvalitet kopplat till arbetsprocesser.
Katalog – Uppgradering av Verksamhetskatalogen som är regionens
katalogtjänst för organisation och personer.
HR – Införande av nya moduler för att effektivisera process och rutiner inom
HR-verksamheten.
Trafik – Fortsatt införande av ett nytt resesystem som under 2017 har startat
med förstudier och upphandlingar inom olika områden.
Under 2018 genomförs följande aktiviteter:
o upphandlingar inom ytterligare områden
o installation av utrustning i bussar
o utveckling av ny mobil app för resenärer
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-

-

VIS – Cosmic Nova Ward skapar möjlighet till mobila arbetssätt via läsplattor
och digitala översiktsskärmar. För att skapa bästa möjliga nytta krävs en
omfattande verksamhetsutveckling. Säkerhet, teknik och support behöver vara
utvecklad och väl fungerande vid start.
VIS – Cosmic vårddokumentation kommer under året förbättras gällande hur
dokumentationen presenteras. Ett vidareutvecklingsarbete pågår samtidigt av
hela vårddokumentationsmodulen.
VIS – Cosmic beslutsstöd implementeras under året utifrån en första del som
ger vårdpersonalen direktstöd för en strokeprevention.
VIS – Cosmic funktion för eBesök ersätter nuvarande lösning för
videomöten.

IT-arbetsplats
Avser införanden och uppgraderingar av IT-arbetsplats. Följande större insatser
planeras under 2018:
-

Uppgradering till Windows 10 för bärbara och stationära datorer
Införande verktyg för hantering och leverans av appar till mobila enheter.

Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är för de intäktsfinansierade verksamheterna 2018 är 30,7 mnkr.
Investeringarna avser framförallt:
-

Verksamhetsanpassningar för rättspsykiatrin genom mindre ombyggnationer
av lokaler och utemiljö samt inventarieinköp (7,8 mnkr)
Investeringar i hjälpmedel och utrustning på Hjälpmedelscentralen (8,0 mnkr)
Investeringar i inventarier och utrustning till primärvården (5,4 mnkr)
Investeringar i inventarier och utrustning till tandvården (5,4 mnkr)
Investeringar i inventarier och utrustning till Mikrobiologen (4,1 mnkr)

Övriga inventarier
Här ryms investeringar i konstnärlig utsmyckning samt oförutsedda investeringar
under året. Totalt är anslaget på 12 mnkr.
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Regionstyrelsen

Inriktning för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera risk och sårbarhetsanalys för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett till
protokollet
att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till investeringsbeslut senast
hösten 2018 för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett utifrån alternativ 2.

Sammanfattning
Regionstyrelsen uppdrog § 277/16 till regiondirektören att ta fram minst 2
alternativ till investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid
Ljungby lasarett, där en allsidig belysning av möjligheterna i hus 1H, 1C, 1K och
1D görs i syfte att skapa ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde,
avseende ambulans/akutverksamheten, operationsverksamhet och
röntgenverksamhet.
Regionstyrelsen beslöt därefter § 117/17 att uppdra åt regiondirektören att
genomföra risk- och sårbarhetsanalys för alternativ 1 och 2 tillsammans med
berörda verksamheter och redovisa detta inför beslut av regionstyrelsen hösten
2017.
En risk och sårbarhetsanalys är nu genomförd och presenteras för regionstyrelsen
inför vidare ställningstagande. Om- och tillbyggnad kommer att planeras
tillsammans med verksamheten under våren 2018 och ett förslag till
investeringsbeslut bereds inför beslut i regionstyrelsen senast hösten 2018. Efter
investeringsbeslut följer 1 års projekteringstid och 2 års byggtid.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett
Ärendet
Regionstyrelsen uppdrog § 277/16 till regiondirektören att ta fram minst 2
alternativ till investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid
Ljungby lasarett, där en allsidig belysning av möjligheterna i hus 1H, 1C, 1K och
1D görs i syfte att skapa ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde,
avseende ambulans/akutverksamheten, operationsverksamhet och
röntgenverksamhet.
Regionstyrelsen beslöt därefter § 117/17 att uppdra åt regiondirektören att
genomföra risk- och sårbarhetsanalys för alternativ 1 och 2 tillsammans med
berörda verksamheter och redovisa detta inför beslut av regionstyrelsen hösten
2017.
En risk och sårbarhetsanalys är nu genomförd och presenteras för regionstyrelsen
inför vidare ställningstagande.
Alternativ för om- och tillbyggnad Ljungby Lasarett
Alternativ 1: Nybyggnad för akutkliniken/ambulansen och
operation/sterilcentralen väster om hus 1C

Alternativ 1 utgörs av en tillbyggnad i anslutning till hus 1C där akut och
ambulans placeras på plan 3 och 4 samt operation och sterilcentral placeras på
plan 5 och 6. Detta innebär bland annat att nuvarande pre-OP och scopi i hus 1C
plan 5 flyttas till 1D plan 5. Förslaget innebär också att nuvarande entré i hus 1H
rivs och att ambulans- och akutkliniken får en lång och omfattande störning
under byggperioden. Tillbyggnaden kräver en detaljplanändring, men det bedöms
ej vara något hinder i en första dialog med Ljungby kommun. Parkeringsplatserna
minskar totalt med 6 platser mot nuvarande. Ambulansens utryckningsvägar är
desamma som idag. Ambulansgarage som ersättning till nuvarande förhyrning
skapas vid nuvarande garage hus 7F, vilket innebär att nuvarande
garage/förrådsytor för fastigheter minskas.
Förslaget innebär viss tomställd yta. Förutom nuvarande personalutrymme för
ambulansen blir plan 6 samt del av plan 7 i hus 1D tillgängligt.
Provisorie: Komplicerad lösning för akut och ambulans under hela byggtiden. För
operations- och sterilverksamheten blir störningen begränsad, däremot berörs
pre-OP och scopi av ombyggnad.
Alternativ 2: Nybyggnad för akutkliniken/ambulansen och
operation/sterilcentralen öster om hus 1D

Alternativ 2 utgörs av en tillbyggnad som förlängning av hus 1D där akut och
ambulans placeras på plan 2 där nuvarande öronmottagning finns. Plan 3 i
tillbyggnaden blir personallokaler för akuten och ambulansen och plan 4 kan ge
utrymme för röntgens tunga utrustning som finns i hus 1C idag samt
personallokaler för operation och sterilcentral. Operationssalar med tillhörande
yta placeras i tillbyggnaden på plan 5 med högre våningshöjd och sterilcentralen
placeras i nuvarande operationslokaler i hus 1D plan 5.
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Nuvarande ambulans- och akutkliniken berörs ej i byggskedet utan kan flytta när
de nya lokalerna är färdigställda. Nuvarande ambulanshall kan i framtiden
användas som sjukbilsangöring och likbilsangöring och nuvarande akutentré kan
användas för visningsrum mm. Parkeringsplatser minskas på framsidan men kan
utökas vid nuvarande akuten vilket innebär en total ökning med 6 platser mot
nuvarande. Ny utryckningsväg för ambulansen skapas genom ny infart från
Klockaregårdsgatan. Besökande till akuten/jourläkarcentralen korsar ej
ambulansens utryckningsväg. Ambulansgarage löses på samma sätt som ovan.
Förslaget innebär viss tomställd yta. Förutom nuvarande personalutrymme för
ambulansen blir även gamla akuten och delar av röntgen tillgängligt samt delar av
källarplan och sterilcentralen. Detta ger möjlighet för expansion av intilliggande
verksamheter i nuläget och en framtida ersättning av hus 1C underlättas när det ej
blir ”inbyggt”.
Provisorie: Ny lokal för öron är ej tillgänglig i nuläget, utredning pågår. För
operations- och sterilverksamheten blir det störningar, men de nya
operationssalarna kan färdigställas innan de gamla tas ur drift.
Översiktliga bedömningar av alternativen
I detta skede finns inga detaljerade planer. Därför har endast översiktliga
bedömningar kunnat göras dels av berörd yta i m2 , dels av investeringskostnad
och driftkostnadspåverkan för de två redovisade alternativen.
Uppdrag risk- och konsekvensanalys av alternativen
För regionstyrelsen presenterades ovan nämnda alternativ vid sammanträde
2017-06-07. Styrelsen beslutade då att en risk och konsekvensanalys av
alternativen skulle genomföras tillsammans med representanter för verksamheten
vid Ljungby lasarett.
Analysen är genomförd med brett deltagande av verksamhetsrepresentanter.
Totalt har åtta analyser genomförts. Verksamheterna har getts möjlighet att i ett
tidigt skede delta och bidra i processen, vilket varit en målsättning i uppdraget från
regionstyrelsen. Underlaget för analysen har varit de tidiga planskisser som tagits
fram där detaljnivåer inte är utredda. I ett så här tidigt stadie av beslutsprocessen
är det dock naturligt att detaljritningar saknas eftersom dessa vanligtvis utformas
tillsammans med verksamheten senare under processen.
Analysen syftade till att i samverkan med berörda verksamheter identifiera, belysa
och lyfta fram de risker och sårbarheter som är förknippade med de föreslagna
alternativen för lasarettet i Ljungby. Målsättningen var att rapporten skulle ge
regionstyrelsen underlag för att kunna fatta inriktningsbeslut avseende till- och
ombyggnation av något av alternativen.
Resultat

Analysen har tydligt påvisat risker med de båda om- och till byggnadsalternativen.
Samtidigt går det se en tydlig skillnad avseende risker och konsekvenser i den
samlade bedömningen.
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Alternativ 1 innebär ett antal stora och omfattande risker/konsekvenser som också
saknar möjlig åtgärd. Alternativet kommer sannolikt innebära försämrade
möjligheter för verksamheterna att skapa en effektiv och modern verksamhet. Det
innebär också en hög risk för ökade kostnader på grund av omfattande behov av
förstärkningsarbeten samt en försvårad fastighetsdrift gällande logistik, underhåll
och service. Alternativet är utifrån ett riskperspektiv så riskbetyngt och
kostnadskrävande att det inte kan anses utgöra ett ändamålsenligt val.
Alternativ 2 innebär ett antal stora och omfattande risker/konsekvenser med
skillnaden att ett flertal går att minimera med åtgärder. Alternativet är mindre
riskbetyngt och utgör, under förutsättning att de stora och kritiska riskerna
minimeras/åtgärdas, ett rimligare val.
Efter riskanalysens genomförande har planeringsdirektören, tillsammans med
arkitekt, byggprojektledare och planeringschef haft en dialog med verksamheten
genom Ljungbyrådet 2017-11-24. Enhälligt föreslås alternativ 2 som
rekommendation för fortsatt arbete.
Efter inriktningsbeslut för nybyggnaden av ambulans/akut och operation/steril
krävs vidare arbete tillsammans med verksamheten för ett investeringsbeslut
under hösten 2018. Därefter projektering cirka ett år och byggskede cirka två år.
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Inledning
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade i december 2016 att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram minst
två alternativ till investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid Lasarettet
Ljungby1.
I maj 2017 presenterades två alternativ för Regionstyrelsen, alternativ 1 och alternativ 22.
Utifrån det presenterade underlaget beslutades uppdraget som verkställt.
För att skapa förutsättningar för beslut gav Regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att
genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för alternativ 1 och alternativ 2 tillsammans med
berörda verksamheter. Resultatet ska redovisas inför beslut i regionstyrelsen under hösten
20173.

Uppdrag och avgränsning
Krisberedskap och lokalutvecklingsenheten fick utifrån ovanstående i uppdrag av
planeringsdirektören att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys avseende
ombyggnadsalternativ 1 och 2 för Lasarettet Ljungby.
Utifrån Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören4 att ta fram minst 2 alternativ till
investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid Lasarettet Ljungby, har riskoch sårbarhetsanalysen särskilt beaktat:
-

Att syftet uppnås att skapa ett effektivt och modernt verksamhet- och patientflöde
avseende ambulans- och akutverksamheten, operationsverksamheten samt
röntgenverksamheten.

-

Ambulansverksamhetens lokalisering, utryckningsvägar och lokalbehov.

Risk- och sårbarhetsanalysen har utifrån uppdraget till regiondirektören5 genomförts
tillsammans med berörda verksamheter och har avgränsats till kända förutsättningar i alternativ
1 och 2. Riskidentifieringen har riktats mot de största riskerna utifrån verksamheternas behov,
dels eftersom detaljskisser saknats vid genomförandet, dels för att skapa ett så översiktligt
beslutsunderlag som möjligt.

§277/16
Regionstyrelsen 2017-05-30
3 §117/17
4 § 277/16
5 §117/17
1
2

2

Syfte/mål
Syftet med denna rapport är att identifiera, belysa och lyfta fram de risker och sårbarheter som
är förknippade med de föreslagna alternativen för Lasarettet Ljungby. Utifrån detta kommer
rapporten även lyfta fram de eventuella anpassningar/åtgärder som skulle kunna minska eller
eliminera de identifierade riskerna.
Målsättningen är att rapporten ska ge Regionstyrelsen nödvändigt och efterfrågat
beslutsunderlag för ställningstagande och beslut avseende till- och ombyggnation av Lasarettet
Ljungby.

Alternativ 1 och 2 för Lasarettet Ljungby
Alternativ 1
I alternativ 1 sker en nybyggnation i fem plan väster om nuvarande hus 1C. Detta alternativ
innebär bland annat att nuvarande entré i hus 1H rivs och att den nya byggnaden ansluts till
den äldre huskroppen 1C.
Akutkliniken och ambulansverksamheten placeras i de nya lokalerna på plan 3 och 4, operation
och sterilcentralen på plan 5 och 6. Alternativet innebär samtidigt att preoperation och
operation flyttar från nuvarande lokaler på plan 5 i hus 1C, till plan 5 i nuvarande hus 1D.
Byggnadsinvesteringen har uppskattats till cirka 200 mkr, där provisoriekostnader tillkommer.

Alternativ 2
Alternativ 2 innebär en ny byggnad i sex plan öster om nuvarande hus 1D. I detta alternativ
ansluts den nya huskroppen på hus 1D och förlänger således befintlig byggnad.
I den nya byggnaden får akutkliniken och ambulansverksamheten nya lokaler på plan 2 och 3.
Röntgen placeras på plan 4 och får nya lokalytor i tillbyggnaden. På plan 5 placeras
sterilcentralen samt operation, där operation får nya lokaler i tillbyggnaden och sterilcentralen
flyttar ner två plan, och övertar operations nuvarande yta i hus 1D. I detta alternativ finns det
en möjlighet att placera öronmottagningen på plan 6 i hus 1D.
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Byggnadsinvesteringen har uppskattats till cirka 225 mkr, men tillkommande
provisoriekostnader har bedömts bli lägre än i alternativ 1.

Metod
Rapporten syftar till att utifrån regionstyrelsens uppdrag identifiera, belysa och lyfta fram de
risker och sårbarheter som är förknippade med till- och ombyggnadsalternativ 1 samt 2.
Utifrån uppdragsbeskrivningen till regiondirektören, tillgänglig information om alternativen,
samt målsättningen att skapa ett översiktligt och tydligt beslutsunderlag, har fokus riktats på de
stora och övergripande riskerna. Identifiering och värdering av risker har genomförts i
samverkan med verksamheterna och har följt metodiken för risk- och sårbarhetsanalyser i
Region Kronoberg.

Analysdeltagare
För att få en så heltäckande riskanalys som möjligt har de verksamheter som berörs på ett
direkt plan av alternativens utformning inkluderats i genomförandet. Utöver berörda
medicinska verksamheter har även fastigheter inkluderats eftersom de har sakkunskap utifrån
ett fastighetsperspektiv.
De berörda centrumen fick själva välja ut ett antal representanter, ifrån respektive verksamhet,
för att delta vid genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyserna. Målsättningen var en
representation av expertis ifrån varje enskild och berörd verksamhet, för att på så sätt nå en så
rättvisande och heltäckande riskidentifiering som möjligt.
Vid genomförandet av riskanalyserna deltog därför tre centrum (Kirurgi-, kvinno- och
barncentrum, Medicin- och akutcentrum samt Medicinskt servicecentrum) samt fastigheter.
Totalt innebar det att 26 verksamhetsrepresentanter deltog under de totalt åtta riskanalyser
som genomfördes på Lasarettet Ljungby under september 2017. Samtliga representerade
fackförbund bjöds in för att delta vid riskanalyserna. Vårdförbundet, fackförbundet
Kommunal och fackförbundet Vision deltog vid analystillfällena.
Deltagarna fick vid analystillfället information om syftet och bakgrunden till risk- och
sårbarhetsanalyserna, metodiken, dess avgränsningar samt fokusområde och perspektiv utifrån
4

regionstyrelsens uppdrag. De olika alternativens innebörd lyftes fram i stort, och deltagarna
erbjöds möjlighet till förberedande reflektioner och diskussion i sina verksamheter genom att
information och planskisser gick ut i förväg på mail.
Verksamheterna fick sedan lyfta fram vilka risker de ser med respektive alternativ utifrån sina
verksamheter, vilka konsekvenserna skulle kunna bli, samt vad möjliga åtgärder skulle kunna
vara för att minska riskerna.
Utifrån gruppernas storlek valdes lämpligast utformning på riskidentifieringsfasen. Samtliga
deltagare gavs god tid och utrymme för att uttömma sina tankar och risker. I de större
analysgrupperna6 erbjöds deltagarna möjlighet att inleda riskidentifieringen med
gruppdiskussioner i respektive verksamhet, innan riskerna presenterades för samtliga deltagare.
I de mindre grupperna7 skedde riskidentifieringen i ett mer ”öppet diskussionsforum” där risk
efter risk presenterades och analyserades allt eftersom identifiering gjordes. Tilläggas ska att
samtliga deltagare var väl förberedda och hade klarlagt merparten av sina verksamheters risker
inför analystillfällena.
De identifierade riskerna, dess konsekvenser samt möjliga åtgärder, dokumenterades i Excel
för vidare analys. Vid analystillfällena dokumenterades även ”sidoinformation” som inte utgör
konkret risk, men som ändå kunde bli av betydelse för den sammanlagda analysen.

Riskvärdering
När de identifierade riskerna hade kartlagts genomfördes en riskvärdering av varje enskild risk i
respektive analysgrupp.
Riskvärderingen har gjorts utifrån en standardiserad riskvärderingsmall där initierade deltagarna
dels fått ta ställning till sannolikheten för att aktuell risk inträffar (värde 1-4), dels
konsekvensen av aktuell risk (värde 1-4) om den realiseras. Varje risk har utifrån detta fått ett
samlat värde av deltagarna avseende dess sannolikhet och konsekvens.
Tabell 1 och 2 illustrerar den riskvärderingsmall som användes vid genomförandet.
Sannolikhet

Frekvens

4 Sannolik

Det är mycket troligt att fel kan uppstå
Kan inträffa dagligen.

3 Möjlig

Det finns en möjlig risk för att fel kan uppstå.
Kan inträffa varje vecka.

2 Mindre sannolik

Risken är mycket liten för att fel ska uppstå.
Kan inträffa varje månad.

1 Osannolik

Risken är praktisk taget obefintlig för att fel ska uppstå.
Kan inträffa 1gång/år eller mer sällan.

Tabell 1: Riskvärdering för sannolikhet
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KBC och MAC.
MCS och fastigheter.
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Konsekvens

Beskrivning

4 Katastrofal

Så stor att fel inte får inträffa.
Omfattande personskada eller dödsfall.

3 Betydande

Uppfattas som besvärande för intressenter och Region Kronoberg.
Personskada.
Uppfattas som liten av intressenter och Region Kronoberg.
Obehag eller obetydlig skada.

2 Måttlig

Är obetydlig för intressenter och Region Kronoberg.

1 Mindre

Tabell 2: Riskvärdering för konsekvens

Riskvärderingen genomfördes i de två mindre analysgrupperna (fastigheter och medicinskt
servicecenter) i form av en öppen dialog, där deltagarna gemensamt kom överens om ett värde
för riskens sannolikhet samt dess konsekvens. I de två större analysgrupperna (Kirurgi-,
kvinno- och barncentrum samt Medicin- och akutcentrum) fastställdes riskvärdena med hjälp
av Mentometer8, där ett genomsnittsvärde för sannolikhet och konsekvens togs fram utifrån
gruppens mentometerröstning.
Värdet avseende sannolikhet och konsekvens för respektive risk noterades i Excel och
genererade slutligen ett riskvärde (0-16), där det totala riskvärdet är summan av sannolikhet x
konsekvens. Ett högre riskvärde indikerar här en allvarligare risk. Det samlade riskvärdet gör det
möjligt att ”placera in” risken i en riskmatris, vilken sedan används som utgångspunkt och
vägledning i den fortsatta analysen.
I denna risk- och sårbarhetsanalys har riskvärdet (och konsekvensbeskrivningen) använts som
ett verktyg, en vägvisare, i analysen av de identifierade riskerna för till- och
ombyggnadsalternativ 1 och 2. Genom riskmatrisen har vi kunnat göra en gradering av de
identifierade riskerna utifrån verksamheternas bedömningar, vilket är nödvändigt för att kunna
jämföra de båda alternativen.

Analysresultat
Nedan presenteras det samlade resultatet av risk- och sårbarhetsanalysen. Riskerna har delats in
i följande problemområde för hälso- och sjukvården:
-

Störningar i verksamheter under byggnation
Svårigheter att uppnå moderna och effektiva flöden
Begränsande lokaler/lokalyta
Övriga risker

Riskerna har delats in i följande problemområde för fastigheter:

8

Mentometersystem för powerpoint.
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-

Svårigheter att uppnå moderna och effektiva flöden
Störningar i verksamheter under byggnation
Försvårad fastighetsförsörjning/drift
Övriga risker

Presentationen under respektive område sker i fallande ordning där de största riskerna utifrån
analysen (med högst riskvärde) lyfts först. I de fall där flera verksamheter har identifierat
samma risk summeras denna som en helhet, med detaljer om dess påverkan på respektive
verksamhet. På så sätt hoppas presentationen blir mer överblickbar för läsaren.
Analysresultatet utgörs av de största/allvarligaste risker för respektive alternativ (riskvärde 8 –
16). I bilaga 2 återfinns resultaten av riskanalyserna i sin helhet för transparens och möjlighet
till fördjupning.

Alternativ 1 – Nybyggnad väster om hus 1C
Hälso- och sjukvården
Störningar i verksamheter under byggnation
Då alternativ 1 innefattar en nybyggnation västerut, och som ansluts till befintliga hus 1C, finns
i utgångsläget en tydlig risk för omfattande och långtgående störningar i de verksamheter som
är belägna i hus 1C. Detta särskilt med hänsyn till att omfattande förstärkningsarbeten kommer
bli nödvändiga i huskroppen innan anslutning kan göras till ny byggnad.
De genomförda riskanalyserna belyser också en allvarlig risk för stora och långtgående
störningar i bland annat akutmottagningens, ambulansens, röntgenenhetens och delar av
KBC:s9 verksamheter. Konsekvenserna innebär med hög sannolikhet en försämrad arbetsmiljö,
ökad risk för vissa känsliga patientgrupper (kontaminerad miljö), en försämrad kapacitet i
verksamheterna samt svårigheter att bedriva ordinarie verksamheter. Det sistnämnda gäller i
synnerhet röntgen som sannolikt får svårt att bedriva delar av sin verksamhet (MR/CT) under
tiden förstärkningsarbeten görs i fastigheten då provisorielösningar inte bedöms som möjliga.
En omfattande etappindelning och provisorieplanering kan utgöra en möjlig åtgärd för att
minska risken i vissa verksamheter.
Svårigheter att uppnå moderna och effektiva flöden
Utifrån befintliga planskisser utgör de eventuellt gemensamma in- och utflödesvägarna för
personal, patienter och gods på plan 4 (hus 1C) till våningens verksamheter en allvarlig risk,
med kontaminering och hotad patientsäkerhet som en sannolik konsekvens. Det är svårt att se
ett effektivt och säkert flöde för instrument hanteringen i alternativet vilket är en förutsättning
för att kunna bedriva operativ verksamhet.
Utryckningsvägarna för ambulansen i alternativ 1 innebär en allvarlig risk avseende
trafiksäkerheten då de blandas med övrig trafik på en knapp yta. Det är möjligt att
utformningen kan leda till fördröjd utryckning, personskador, påverkan på inkommande

9

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum.
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patientflöde (vilket påverkar andra verksamheter), fördröjda vårdtider samt bristande
arbetsmiljö. Separerad trafik vid utryckningsvägarna skulle kunna utgöra en riskreducerande
åtgärd avseende trafiksäkerhet, men i dagsläget finns ingen möjlig åtgärd för det ökade
fordonsavståndet.
Transportflöden utgör utifrån planskissen en förhöjd risk i alternativ 1 eftersom patienter och
besökande som ska till andra enheter, måste gå igenom akutmottagningens lokaler. Utifrån
nuvarande utformning är sannolika konsekvenser störningar i verksamheten, ökad
smittspridning, bristande arbetsmiljö samt bristande informationssäkerhet/skydd av
sekretessbelagd information. En möjlig riskreducerande åtgärd är här att se över/förändra
transportvägarna i fastigheten.
Begränsande lokaler/lokalyta
Påverkan på utfarten för helium för MR-utrustningen på plan 4 (avsaknad av utfartsväg vid
akut situation) hus 1C innebär en allvarlig risk. Om utfartsväg för helium inte tillgodoses ifrån
apparaturen är den sannolika konsekvensen av alternativ 1 att MR-utrustningen inte kan
användas, detta eftersom personskador (frysskador) samt livshotande syrebrist kan uppstå om
helium läcker ut i befintliga lokaler. En förutsättning (och riskreducerande åtgärd) för att
verksamheten ska kunna bedrivas i lokalerna är därför att heliumutförseln tillgodoses vid
byggnationen för MR.
Utformningen av alternativ 1 innebär också en allvarlig risk i form av otillräcklig lokalyta för
operation samt steriltekniska enheten. De sannolika konsekvenserna kan innebära svårigheter
att bedriva en effektiv verksamhet utifrån hela flödet samt att verksamheterna får anpassas
utifrån begränsande lokaler. Lokalernas utformning medför också en hög risk genom bristande
lagringsutrymme för instrument, osterilt gods samt apparatur på operation. Sannolika
konsekvenser är en bristfällig arbetsmiljö samt att apparatur kan komma att skadas. Att skapa
större lagringsutrymmen för verksamheten skulle kunna utgöra en reducerande åtgärd, medan
den bristande totalytan (och dess konsekvenser) måste accepteras vid alternativ 1.
Efter planerad byggnation innebär den försvårade tillgängligheten till MR-utrustningen,
möjligheten att byta utrustningen via ytterväggar, en allvarlig risk för verksamheten. Alternativ
1 medför med hög sannolikhet att MR-kameror inte kan bytas ut efter ombyggnationen samt
sannolika svårigheter att implementera ny teknik i framtiden, vilket utgör svåra konsekvenser.
Utifrån dagens teknik är risken ett faktum men det är oklart om, och på vilket sätt, lokalerna
begränsar teknologisk utveckling med framtidens teknik. I dagsläget finns ingen
riskreducerande åtgärd tillgänglig risken och dess konsekvenser får accepteras.
Alternativ 1 innebär även en förhöjd risk för bristfälliga/begränsande lokalytor för
akutmottagningen samt jourläkarcentralen. Sannolika konsekvenser innefattar här svårigheter
att bedriva samt utveckla verksamheten på sikt, en bristande arbetsmiljö, en utspridd
verksamhet samt försämrat nyttjande av personalresurser. Utifrån förslagets utformning finns
ingen åtgärd som kan reducera risken och dess konsekvenser.
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Övriga risker
En annan allvarlig risk som identifierats är avsaknaden av dagsljusinläpp på MR/CT efter
ombyggnationen, vilket med hög sannolikhet kan innebära negativ påverkan på arbetsmiljö och
hälsa för verksamhetens personal. ”Dagsljuslampor” skulle kunna utgöra en riskreducerande
åtgärd som dämpar möjliga konsekvenser.
Slutligen medför den fortsatta placeringen av MR/CT på våningsplanet ovanför
akutmottagningen/jourläkarcentralen en hög risk i form av störningar i verksamheten
(buller/oljud), där möjliga konsekvenser innefattar en försämrad arbetsmiljö. Vid
ombyggnationen kan dock åtgärder vidtas som minskar risken såsom moderna
byggnadstekniska lösningar, ljudisolering med mera.
Fastigheter
Svårigheter att uppnå moderna och effektiva flöden
Nuvarande hus 1C är en äldre byggnad (1955) och har betydande byggnadstekniska
begränsningar att ta hänsyn till vid en till- och ombyggnation. Huset består bland annat av
bärande innerväggar vilket försvårar förändringar av planlösning, arbete med håltagning samt
installationer. Samtidigt har historiska ingrepp och förändringar i huskroppen (förändrade
planlösningar, upptagning för större dörröppningar med mera) försvagat konstruktionen, vilket,
tillsammans med det faktum att full kunskap saknas om nuvarande konstruktion, gör hus 1C
till en riskbetyngd huskropp att utgå ifrån vid en tillbyggnation.
Utifrån ovanstående medför därför alternativ 1 en allvarlig risk i form av begräsningar i flöden
både inom hus 1C samt mellan detsamma och den nya tillbyggnaden. Den sannolika
konsekvensen är att de berörda verksamheterna får anpassas efter de begränsande
förutsättningarna som råder i hus 1C, oavsett möjligt förbättrande åtgärder. Omfattande
förstärkningsarbeten i hus 1C skulle till viss del kunna reducera riskerna och dess konsekvenser,
men till viss del måste riskerna och dess möjliga konsekvenser accepteras.
I alternativ 1 saknar den nya huskroppen plan 1 och 2 vilket medför en allvarlig risk i form av
försvårad sop- och tvätt hantering. En sannolik konsekvens är att sopor och tvätt får
transporteras längre sträckor och genom befintliga verksamheter, vilket innebär störningar och
ineffektiva flöden. I nuläget kan inga möjligt riskreducerande åtgärder identifieras, utan
hanteringen skulle kräva en tillbyggnad av plan 1 och 2 i nya byggnaden.
Avsaknaden av hissar till plan 1 (i nya byggnaden) medför i alternativ 1 också en förhöjd risk i
form av bristande kommunikationer, vilket sannolikt kommer medföra att material och
persontransporter får gå via akutmottagningens lokaler. Precis som för föregående risk saknas
riskreducerande åtgärd utifrån alternativets nuvarande utformning.
Störningar i verksamheter under nybyggnation
För att möjliggöra en anslutning mellan hus 1C och den nya byggnaden kommer omfattande
förstärkningsarbeten behöva genomföras i den befintliga huskroppen. Förstärkningar kommer
också behöva göras för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för acceptabla
verksamhetsflöden i den begränsande byggnaden (se risk angående flöden ovan).
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Alternativ 1 innebär därför allvarliga risker i form av omfattande störningar på ett flertal
verksamheter under byggtiden samt svårhanterliga och kostsamma provisorielösningar. De
sannolika konsekvenserna är att störningarna blir så omfattande att akutmottagningen,
ambulansverksamheten, röntgen (MR/CT), scopienheten samt den dagkirurgiska
mottagningen måste flyttas, helt eller delvis, till andra lokaler under en lång tidsperiod. Och då
provisorielokaler saknas i dagsläget är sannolika konsekvenser även minskad kapacitet i
verksamheterna samt dyra provisorielösningar (ex baracker). Möjliga riskreducerande åtgärder
saknas och riskerna/konsekvenserna får accepteras vid genomförande av alternativ 1.
Försvårad fastighetsförsörjning/drift
Alternativ 1 är utifrån ett fastighetsperspektiv behäftad med en rad allvarlig risker avseende
nutida och framtida fastighetsförsörjning/fastighetsdrift:
-

Försvårad media försörjning av bland annat värme, ventilation och el till det nya huset
då media kulvert saknas. Sannolika konsekvensen blir svårigheter att ansluta det nya
huset till befintligt nät. En möjlig åtgärd är att rita in/lägga till media kulvert i plan 1 i
nya byggnaden för att underlätta försörjning och anslutning.

-

Försvårad drift och underhåll av media försörjning i nya byggnaden om media kulvert
inte byggs. Sannolik konsekvens är att verksamheterna på plan 3 i nya byggnaden
(ambulans/akutmottagning) får provisorieplaneras vid framtida underhållsarbeten.
Möjliga riskreducerande åtgärder saknas.

-

Försvårad media försörjning i hus 1C där den sannolika konsekvensen är att
försörjningen kommer ta utrymme ifrån verksamheterna. Risken går inte åtgärda utan
får accepteras.

-

Försvårad media försörjning i kulverten då nya installationer behöver göras i (och gå
genom) befintlig kulvert. Sannolik konsekvens är försämrad framkomlighet i
transportkulvert samt minskad takhöjd.

Övriga risker
Då hus 1C har en beräknad livslängd (konstruktion/material) som snart närmar sig sitt slut
innebär alternativ 1, där huskroppen placeras innanför den nya byggnaden, en förhöjd risk.
Risken är att hus 1C inte kan rivas framöver, med den sannolika konsekvensen att huset får
behållas trots oklarheter runt materialens beskaffenheter. Risken kan inte åtgärdas utan får
accepteras vid genomförande av alternativ 1.
Utifrån planskisserna finns det också en förhöjd risk i form av bristande förvaringsutrymme
för andningsluft/andningsoxygen på plan 3, med den sannolika konsekvensen att förvaringen
kommer ta yta i anspråk ifrån akutmottagningen och ambulansen. Risken saknar möjliga
åtgärder utifrån alternativets utformning utan kräver utökade lokalytor i nya byggnaden,
alternativt tillbyggnad på hus 1A.
Utformningen av alternativ 1 innebär vidare en förhöjd risk i form av nivåskillnader mellan
plan 6 i hus 1C och den nya byggnaden. En sannolik konsekvens är en negativ påverkan på
arbetsmiljön om t.ex. tunga vagnar behöver köras i med- och motlut. En möjlig åtgärd som
skulle bygga bort risken är installation av en hiss mellan de tillkommande nivåskillnaderna.
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Slutligen innebär alternativ 1 en förhöjd risk i form av att anslutning behöver görs till de
bristfälliga avloppsstammarna i kyrkogatan. En riskreducerande åtgärd är att kommunen ser
över och åtgärdar avloppsledningarna innan anslutningen sker.

Alternativ 2 - Nybyggnad öster om hus 1D
Hälso-och sjukvården
Störningar i verksamheter under byggnation
Eftersom alternativ 2 innebär upprättandet av ett nytt hus öster om hus 1D, som ansluts på
dess kortsida, försvinner den nuvarande bårbilsangöringen (plan 2, hus 1D) vid byggstarten.
Detta medför en allvarlig risk i form av svårigheter för bårbil att angöra till bårhuset. En
sannolik konsekvens är att bårbilen inte kan komma intill lokalerna samt att förflyttning av
avlidna måste ske öppet. En möjlig åtgärd är byggnation av en ny angöring innan byggstart,
alternativt att avtransporter tillfälligt sker ifrån akutmottagningens lokaler under byggnationen
av det nya huset.
Ovanstående medför också en allvarlig risk i form av försvårade förflyttningar av avlidna till
avtransport under byggtiden. En sannolik konsekvens är att avlidna inte kan avtransporteras,
om ingen åtgärd sker, men provisoriska transportvägar under byggtiden (helst i kulvert) skulle
kunna utgöra en möjlig lösning.
Alternativ 2 medför också en allvarlig risk för störningar under byggnationen i de verksamheter
som i dagsläget återfinns i hus 1D10, och i synnerhet Öron- näsa- halskliniken. Den sannolika
konsekvensen är att det under lång tid kan bli svårt att bedriva verksamhet i önskad omfattning,
och här kan etappindelning och provisorielösningar minska konsekvenserna under
byggnationen.
Svårigheter att uppnå moderna och effektiva flöden
Utifrån de övergripande planskisserna skulle alternativ 2 kunna medföra en risk i form av att
flödet till och från post-OP samt Sterilcentralen blandas. Vid eventuell detaljplanering är det
därför viktigt att ta hänsyn till behovet av sluss samt effektiva verksamhetsflöden i och emellan
dessa lokaler/verksamheter.
De längre transportvägarna mellan akutmottagningen och vårdavdelningar utgör en förhöjd
risk i alternativ 2. Konsekvenserna kan här bli en ökad risk för patientskada med anledning av
längre transporttider. En hiss som förbinder akutmottagningen med vårdavdelningarna skulle
kunna utgöra en möjlig åtgärd för att minska risken.
Begränsande lokaler/lokalyta
De minskade ytorna för sterilcentralen utgör en allvarlig risk och får som sannolik konsekvens
att verksamhetens behov av lokalyta inte kan tillgodoses i de tilltänkta lokalerna. En nödvändig
åtgärd är därför att ta hänsyn till den behovsanalys som tidigare har genomförts för
sterilcentralen för att verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler ska kunna tillgodoses.
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Bland annat öron- näsa- halskliniken, Operation/Anestesi, kirurgmottagning samt röntgen.
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Den genomförda analysen lyfter också fram en allvarlig risk i form av bristande lokalyta
generellt för Operation och sterilcentral. Konsekvenserna skulle här kunna bli att
verksamheterna får anpassas efter de begränsande lokalerna samt att verksamheterna blir svåra
att bedriva utifrån hela flödet. Utifrån utformningen på alternativ 2 saknas möjliga
riskreducerande åtgärder. En hantering av risken skulle istället kräva en översyn av
lokalbehoven i samverkan med verksamheterna, för att på så sätt skapa ändamålsenliga ytor.
Lokalerna i alternativ 2 innebär också höga risker för ambulansverksamheten, dels i form av en
för liten ambulanshall, dels i form av för små och utspridda ytor generellt för verksamheten.
Sannolikt innebär ambulanshallens utformning svårigheter att utveckla verksamheten på sikt,
till exempel med fler lättvårdsbilar, samt begränsade möjligheter/ytor till förvaring av
utrustning. De utspridda och knappa ytorna kan i sin tur medföra svårigheter att uppfylla
hygienkrav (bristande utrymme för sluss) samt att få ett bra flöde/logistik i hygienbetonade
arbetsmoment.
Riskreducerande åtgärder skulle här kunna utgöras av att byggnationen utformas så att
ambulansverksamheten kan expandera vid behov, att behovet av sluss tillgodoses, att
lokalytorna utökas men att utrymmena samtidigt hålls samman, att en eventuell sidobyggnad
upprättas för verksamheten samt att behovet av flödet för rent/orent ses över och beaktas.
Med andra ord kräver riskerna en förändring i alternativ 2 och kan inte hanteras genom
åtgärder utifrån nuvarande utformning.
Övriga risker
Placeringen av MR/CT på plan 4 i det nya huset medför utifrån riskanalysen en förhöjd risk i
form av störningar (buller/oljud) för underliggande verksamheter. En sannolik konsekvens av
placeringen är en försämrad arbetsmiljö samt störningar i intilliggande verksamheter.
Nybyggnationen ger dock en möjlighet att reducera och bygga bort risken genom
ljudisolerande åtgärder.
Fastigheter
Störningar i verksamheter under nybyggnation
Byggnation av alternativ 2 medför en förhöjd risk i form av störningar i sjukhusets
verksamheter, och för dess personal, under byggtiden. En sannolik konsekvens under
byggnationen är ett minskat antal parkeringsplatser på området11 samt att personalentrén i hus
1D drabbas av störningar. En möjlig åtgärd är att hitta alternativa platser för bil- och
cykelparkering under byggtiden.
Övriga risker
Slutligen innebär alternativ 2 att en av nödutrymningstrappor hamnar i byggområdet, ett
faktum som innebär en förhöjd risk utifrån analysen. I nuläget finns ingen åtgärd för att
reducera risken.

Efter ombyggnation med alternativ 2 utökas det totala antalet parkeringsplatser med 6 platser på
sjukhusområdet.
11
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Sammanfattning och slutsats
Syftet med rapporten har varit att i samverkan med berörda verksamheter identifiera, belysa
och lyfta fram de risker och sårbarheter som är förknippade med de föreslagna alternativen för
Lasarettet Ljungby. Målsättningen är att rapporten ska ge Regionstyrelsen nödvändigt underlag
för att kunna fatta beslut avseende till- och ombyggnation.
Analysen har tydligt påvisat risker med de båda till- och ombyggnadsalternativen, vilket varit
förväntat. Samtidigt går det se en tydlig skillnad avseende risker och konsekvenser i den
samlade bedömningen.
Verksamheterna har i denna riskanalys getts möjlighet att i ett tidigt skede delta och bidra i
beslutsprocessen, vilket varit en målsättning i uppdraget från Regionstyrelsen. Trots detta
upplever vissa verksamheter att hänsyns inte tagits till deras nödvändiga behov, att samverkan
inte skett vid utformningen av alternativen, samt att de generella planskisserna gör det svårt att
bedöma risker och konsekvenser då arean i lokalerna inte funnits tillgängliga.
I ett tidigt stadie av beslutsprocessen är det dock naturligt att detaljritningar saknas eftersom
dessa vanligtvis utformas senare under processen.

Sammanfattning av analys
Alternativ 1
Riskanalysen visar att alternativ 1 innehåller många, stora, fördyrande samt svåråtgärdade risker
för merparten av verksamheterna samt fastigheter. Alternativ 1 innebär sammanfattningsvis i
stort:
-

-

-

-

-

Långtgående och omfattande störningar på de verksamheter som finns i och i
anslutning till nuvarande hus 1C. Detta pga. behov av förstärkningsarbeten inför samt
under ombyggnation.
Försvårade/begränsade flöden inom verksamheterna i hus 1C samt mellan hus 1C och
ny byggnad. Detta på grund av den äldre byggnadens beskaffenhet begränsar
utformningen av ytorna/flödena.
Att flera verksamheter får anpassa sin verksamhet utifrån begränsande lokaler. Detta
kan innebära att verksamheternas behov inte kan tillgodoses.
Att MR-utrustningen inte kan bytas ut efter ombyggnation. Detta kan medföra
svårigheter att implementera ny teknik i framtiden. På grund av att alternativ 1 innebär
att MR saknar utfartsvägar för helium vid akuta situationer kan verksamheten inte
bedrivas i lokalerna.
En försvårad medieförsörjning inom fastigheten som bland annat innebär minskat
utrymme för verksamheterna i hus 1C, minskad takhöjd i kulvert samt försvårad
drift/underhåll i nya byggnaden.
Att hus 1C inte kan rivas på grund av att den placerar innanför den nya byggnaden.
Byggnaden närmar sig sin teoretiskt maximala livslängd.
Försvårade/riskabla utryckningsvägar för ambulansen på grund av
bristfälligt/begränsat utrymme samt utökat avstånd till reservfordon.
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Alternativ 2
Riskanalysen pekar också på ett antal allvarliga risker med alternativ 2, med skillnaden att de är
mindre till antal, påverkar färre verksamheter i stort samt att allvarliga fastighetstekniska
begränsningar i princip saknas. Alternativ 2 innebär sammanfattningsvis i stort:
-

-

Att sterilcentralen kommer få svårigheter att bedriva verksamhet i de tilltänkta
lokalerna på grund av att verksamhetens behov inte är tillgodosedda. De undermåliga
lokalytorna innebär samtidigt svårigheter att uppnå effektiva och moderna flöden för
operation och sterilcentralen.
Ambulansverksamheten kan få svårigheter att utveckla sin verksamhet på sikt på grund
av begränsande lokaler samt förvaringsytor.
En försvårad förflyttning samt avtransport av avlidna under byggnationstiden. Detta
eftersom nuvarande bårbilsangöring inte kan brukas under nybyggnationen.
Risk för omfattande störningar i enskild verksamhet i hus 1D under byggnation.
Längre transportvägar mellan akutmottagningen och vårdavdelningar.

Slutsats
Den samlade riskanalysen tydliggör att det finns risker med båda alternativen.
Alternativ 1 innebär ett antal stora och omfattande risker/konsekvenser som också saknar
möjlig åtgärd. Riskerna och dess konsekvenser får därför accepteras. Alternativet kommer
sannolikt innebära försämrade möjligheter för verksamheterna att skapa en effektiv och
modern verksamhet. Det innebär också en hög risk för ökade kostnader på grund av
omfattande behov av förstärkningsarbeten samt en försvårad fastighetsdrift gällande logistik,
underhåll och service.
Alternativ 2 innebär ett antal stora och omfattande risker/konsekvenser med skillnaden att ett
flertal går att minimera med åtgärder. Däremot innebär alternativet att sterilcentralens behov
av lokalyta efter verksamhetens behov inte kan tillgodoses i de tilltänkta lokalerna. Det finns
också en sannolik risk att operation och sterilcentral inte kan bedriva en effektiv och modern
verksamhet på grund av bristfällig lokalyta. Dessutom innebär alternativet att
ambulansverksamheten kan få svårigheter att utveckla sin verksamhet på sikt på grund av
begränsande lokaler samt bristfälliga förvaringsytor.
Alternativ 1 är utifrån ett riskperspektiv så riskbetyngt och kostnadskrävande att det inte kan anses utgöra ett
ändamålsenligt val.
Alternativ 2 är mindre riskbetyngt och utgör, under förutsättning att de stora och kritiska riskerna
minimeras/åtgärdas, ett rimligare val. Innan beslut om alternativ 2 tas föreslås som första åtgärd att detaljerat
prova ytorna för att säkerställa verksamheternas behov av lokalyta främst för sterilcentralen men också för
operation och ambulansverksamheten. Det fortsatta arbetet måste genomföras tillsammans med berörda
verksamheter.
Enbart med sådana riskreducerande åtgärder anses alternativ 2 ge förutsättningar för en effektiv och modern
verksamhet, vilket är till- och ombyggnationens huvudsyfte.
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Fordonsanskaffning Krösatågen och
Kustpilen (17RK2318)
Beslut

Trafiknämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatåg och
Kustpilen.
att uppdra åt trafiknämnden att återkomma med en redovisning av fordonsbehovet för
Kronobergs del inför senare ställningstagande i regionstyrelsen.
Sammanfattning

När Krösatågstrafiken utvecklades till att även omfatta Växjö-Hässleholm med flera
sträckor och att ombyggda X-11 (gamla Pågatåg) skulle användas, innebar det en respit
på ca tio år innan nya tåg skulle införskaffas. Ungefär samtidigt påbörjades processen på
nationell nivå med att byta ut dagens ATC system (signalsystem) mot ett nytt som heter
ERTMS. Att utrusta gamla tåg med en ny teknik för signalsystem är inte ekonomiskt
försvarbart. Utbytet av fordonen styrs av införandet av ERTMS och det stämmer väl
överens om med livslängden för de befintliga fordonen. Parternas bedömningen är att
det är mest fördelaktigt att genomföra en fordonsupphandling i ett större sammanhang
tillsammans med berörda grannlän. Det förberedande arbetet har pågått under hela 2017
med en serie workshops med berörda län.
Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden föreslår att
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att godkänna överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatåg och
Kustpilen.
att uppdra åt trafiknämnden att återkomma med en redovisning av fordonsbehovet för
Kronobergs del inför senare ställningstagande i regionstyrelsen.
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1

INLEDNING

Landsting och regioner inom Regionsamverkan Sydsverige planerar att
tillsammans upphandla nya tgfordon som ersttning av befintlig flotta samt
utkning av trafiken inom Krsatg och Kustpilen.
Bakgrunden r att inom mindre n 10 r s har 70% av dagens tgfordon uppntt
sin tekniska livslngd. Regionerna har dessutom som ml att kollektivtrafiken ska
vara fossilfri 2020-2025. Drutver krvs att tg som ska trafikera Linkping C
eller delar av strckan Trans-Nssj-Alvesta-Hssleholm frn r 2023 r
anpassade till signalsystemet ERTMS.
Uppdraget har besttt i att ta fram underlag, frbereda, arrangera samt
dokumentera arbetsmten eller ”workshoppar”. Huvudsyftet har varit att genom
delaktighet skapa en samhllsekonomisk och politisk frankring fr infrskaffning
av nya tgfordon och gemensamt komma fram till vilka behov som finns.

1.1

BESKRIVNING AV ARBETSSÄTT

Figur 1 Översikt av arbetsstten med de workshopar som hllits

Representanter frn Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Skne, Halland och
Jnkpings ln har trffats och arbetat gemensamt vid fyra tillfllen under vren
2017. Politiker och tjnstemn som r ansvariga fr kollektivtrafik har inbjudits till
att delta i arbetet. Totalt har ca 20 personer deltagit under de fyra tillfllena.
Syftet med att trffas har varit att gemensamt komma fram till vilket trafikbehov
som finns och att skapa ett underlag till tjnsteutltande infr inriktningsbeslut,
och definiera villkor fr frfrgningsunderlaget infr upphandling av nya
jrnvgsfordon. Upplgget har utformats fr att bde ge input i form av analys och
kunskap och fr att diskutera och gemensamt se mjligheter och upptcka
omrden som behver ytterligare utredning. Genom workshoparna gavs en
mjlighet att belysa frgestllningen ur olika perspektiv och fr deltagarna att hra
varandras synpunkter och argumentation. Mellan tillfllena har deltagarna ftt
med sig specifika frgestllningar fr att diskutera med de aktrer och
intressenter som behver involveras i arbetet frn respektive region.
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Se nedan fr beskrivning av innehllet under de fyra workshoparna.

Workshop 1: Varfr? Vad r det samhllsekonomiska/politiska syftet?
Under det frsta tillfllet diskuterades syftet med kollektivtrafik och dess pverkan
p arbete, ekonomi, studier och bostad. Vilken pverkan har transporter och
infrastruktur p ekonomisk utveckling? Vilka policydokument och positionspapper
finns idag? Hur ser dagens resande ut? Framtida resandepotential? Vilka fordon
behver vi fr att frbttra pendlingsmjligheten, hela resan perspektivet etc? Vid
detta tillflle gjordes en visionsvning fr Krstatgssystemet 2025, 2030 och
2040, fr att gemensamt beskriva den framtid som arbetet ska strva mot. Denna
vning skapade frutsttningar att vid nsta tillflle diskutera hur trafikeringsplan
och befintliga och kommande infrastruktur kan pverka Krsatgen.

Workshop 2: Vad? Trafikeringsplan och infrastruktur.
Under det andra tillfllet frdes ett resonemang kring de infrastrukturtgrder som
planerade och nskade tgrder som p ngot stt kan komma att pverka
Krsatgets utveckling. Det frdes en diskussion kring hur de deltagande lnen
nskar att det framtida trafikutbudet ska se ut, inklusive prioriterade strckor och
en vision om avgngar och resandetider. Resultatet frn denna workshop gav en
inriktning om framtida trafikutbud.

Workshop 3: Vem? Resenrsbehov, underhllsfrgor och fordonsval
Vid det tredje tillfllet gavs ett inspel om resenren och dess behov samt hur
detta kan pverka utformningen av fordon. Baserat p framtida trafikutbud som
diskuterats vid fregende workshop, s tittade man p hur mnga nya tg som
behver anskaffas ver tid. Utifrn trafikuppgift och dagens och morgondagens
infrastruktur identifierades de viktigaste fordonsparametrarna. Även depfrgan
belystes, d nya och fler fordon krver ocks utkad verkstadskapacitet.

Workshop 4: Hur? Ekonomi, juridik och beslutsprocess
Vid detta sista tillflle belystes den juridiska aspekten och vilka vgar som finns
fr en upphandling. Dessutom studerades kostnader fr olika framtida alternativ i
jmfrelse med dagens kostnad fr trafiken inom Krsatg och Kustpilen.
Slutligen genomfrdes en sammanfattning av de slutsatser och
kunskapsunderlag som tagits fram under vren, samt en diskussion kring vilka
beslut som behvs fr att uppn nskat lge.
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2

SAMHÄLLSUTVECKLING

2.1

INLEDNING

Transportsystemet r en central del av samhllet eftersom det knyter samman
viktiga funktioner. Investeringar som strker transportsystemets kapacitet
innebr att fler mnniskor och varor kan transporteras till lgre kostnader
och med strre tillfrlitlighet. Dessa positiva effekter kan i sin tur skapa en rad
goda fljdeffekter. Ett exempel p samspelet mellan ekonomisk utveckling och
transportsystemet r att ett frbttrat transportsystem innebr att varor kan
transporteras snabbare, billigare och mer tillfrlitligt, vilket medfr att fretagens
logistik kan effektiviseras..
Transportsektorn skapar frutsttningar fr transporter s som arbetspendling,
studiependling, varuhandel och inkpsresor. Behovet och efterfrgan kan i sin tur
stimuleras av den ekonomiska utvecklingen, dr transportsystem med hg
tillgnglighet kan mjliggra utbud till bde fler arbetstillfllen och
konsumentalternativ, men ven fr verksamheter en strre tillgnglighet till bland
annat arbetskraft och mer effektiva varutransporter. Investering i
transportsystemet sker oftast med frdrjning men utbyggd transportkapacitet kan
ocks ske innan efterfrgan hunnit realiseras.
I fljande kapitel redogrs mer ingende fr vilka effekter som investeringar i
transportsektorn kan f p ekonomin men ven det motsatta, vilka effekter den
ekonomiska utvecklingen kan ha p transportsektorn.

Arbetskraft

Varor

Figur 2 Utbyte och matchning
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Tjnster

2.2

SAMBAND MEDLLAN EKONOMISK UTVECKLING
OCH TRANSPORTER

2.2.1

Effekter av Infrastrukturinvesteringar på ekonomisk
utveckling

Frbttringar av trafiksystemet betyder att det blir billigare transporter av varor,
gods och personer.
Fretag kan omorganisera produktions- och distributionskanaler och har genom
rationaliseringar mjlighet att snka priserna p varor och tjnster.
Fretagens upptagningsomrde kar, bde fr varor och fr arbetskraft.
Billigare och snabbare transporter gr att det blir mjligt att n ut till nya
marknader med varor och kontraktera underleverantrer som finns lngre bort.
Det ger ocks mjlighet att f en bttre matchning mellan arbetsgivare och
arbetstagare genom att resorna gr fortare. P en aggregerad niv kan
sambanden mellan tillgnglighet och produktivitet exempelvis betraktas som
relativt starka, det br dock pongteras att effekterna ofta r resultat av flera
ingende och samverkande faktorer vilket gr det svrt att urskilja de enskilda
sambanden.

Frbttrad
tillgnglighet

Frbttrad
infrastruktur och
transporter

Frbttrad kvalit

Effektivare samhlle
med hgre
produktivitet

Lgre kostnad

Figur 3 Effektivitetsvinster
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Investeringar i transportsystemet ger som figuren ovan visar kortare restider
samtidigt som risken fr frseningar kan minska fr resenrer och varor. Dessa
primra effekter pverkar i sin tur ekonomin i samhllet p fljande stt:

Regionförstoring

Ger kad produktion
och inkomster genom
lgre kostnader och
kortare tider.

Större
arbetsmarknad

Underlttar rekrytera
kvalificerad arbetskraft.

Stordriftsfördelar
Underlag fr utkad
produktion och
frsljning.

Studier och
utbildning
Hgre utbildning
motor fr regional
tillvxt

Omlokalisering
och regional
specialisering

Klusterbildning ger kad
produktivitet.

Ökad konkurrens
Bidrar till kad
produktivitet

•

Regionfrstoring: De lgre kostnaderna och de kortare tiderna kar
marknadsstorleken vilket bidrar till kad produktion och kade inkomster.

•

Utvidgad arbetsmarknad: En utkad arbetsmarknad ger fretagen ett bttre
underlag fr att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft. Denna bttre
matchning p arbetsmarknaden gynnar bde fretag och arbetskraft.

•

Stordriftsfrdelar: Den expanderade marknaden ger underlag fr en kad
produktion och frsljning. Det r detta som kallas skalekonomi eller
stordriftsfrdelar

•

Ökad konkurrens: Minskade transportkostnader leder till kad
konkurrens mellan olika fretag, vilket i sin tur bidrar till att ka
produktiviteten.

•

Studier och utbildning: Genom strre inflyttning, yngre befolkning, strre
branschbredd och hgre utbildningsniv r universitets- och hgskoleorter
viktiga regionala tillvxtmotorer.

•

Omlokalisering och regional specialisering: Minskade transportkostnader kan
p sikt ven pverka fretagens lokalisering. Nr detta leder till en kad
regional specialisering och klusterbildning kommer produktiviteten att stiga.

•

Logistiken frbttras: Investeringar i infrastrukturen kommer ven att
pverka de logistiska processerna, exempelvis genom att fordonsparken
kan utnyttjas bttre, bttre system fr lossning och lastning och/eller kad
anvndning av ”just-in-time” processer mjliggrs.

Utver ovanstende punkter kan ven ett frbttrat transportsystem ge
mjligheter till utnyttjande av oexploaterad mark.
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2.3

SAMHÄLLSSTRUKTUR I REGIONEN

Kartbilden nedan visar en versikt ver s kallade tillvxtmotorer och regionala
krnor i sdra Sverige. Bilden r en ngot uppdaterad version av kartan som
terfinns i positionspappret ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” frn
2016.
Enligt positionspappret r en tillvxtmotor en ort som skapar tillvxteffekter fr sitt
omland med tanke p befolkning och sysselsttning. Regionala krnor r i sin tur
orter med en viss storlek, attraktion som pendlingsort och grad av mngsidighet.
Bilden lyfter fram Linkping tillsammans med vriga tillvxtmotorer med tanke p
pendlingsmnster och kommande infrastrukturprojekt. Dr till redovisar kartbilden
stder med universitet eller hgskola vilket ocks kan r en gemensam nmnare
fr regionens tillvxtmotorer.

Figur 4. Tillvxtmotorer, regionala krnor samt universitet eller hgskola i regionen. Resandestrmmar
i regionen
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Kartorna nedan visar resandet med bil respektive kollektivtrafik i sydstra Sverige
enligt en resvaneunderskning frn 2012. Även om underskningen r ett par r
gammal ger den en fingervisning om frhllandet mellan olika frdmedel i
regionen.
Kartorna visar att resandet med kollektivtrafik och bil har ungefr samma startoch mlpunkter, men att bilresorna r fler. P de strckor dr resandet med
kollektivtrafik r starkt grs ven mnga bilresor.

Figur 5. Resande med bil respektive kollektivtrafik i sydstra Sverige.
Klla: RVU Sydstra Sverige, 2012
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Andelen kollektivtrafikresor r frhllandevis lg kontra riket i vrigt, cirka 6
procent i resvaneunderskningen fr regionen frn 2012 gentemot cirka 15
procent i RVU Sverige frn 2015. Andelen tgresor i regionen var i sin tur cirka 1
procent.
Den relativt lga andelen fr kollektivtrafiken i regionen innebr en stor potential
p strckor dr kollektivtrafiken kan konkurrera med tanke p restid och kostnad
gentemot att ta bilen.

2.4

BEFOLKNINGSUTVECKLING I REGIONEN

Kartan nedan visar den av SCB berknade befolkningsutvecklingen fram till 2025,
2030 samt 2040. Det r tydligt att befolkningen berknas ka mest i stder som
r tillvxtmotorer. Allra strst berknas befolkningsutvecklingen bli i Linkping och
Jnkping, fljt av Vxj, Kristianstad och Halmstad. Kalmar, Hssleholm och
Karlskrona bedms f en ngot mindre kning.
Det skall noteras att berkningarna r oskra d en stor del av
befolkningsutvecklingen kommer frn ett antagande om en hg invandring fr de
frsta ren som sedan succesivt avtar. Nivn p invandringen r svr att frutse
eftersom den i hg grad r politiskt styrd.
I glesbygdskommunerna r tillvxten lg, vilket beror p negativt fdelsenetto.
Vinnare p infrastruktursatsningar r framfr allt de enskilda mindre stder och
orter som kopplas nrmare en stark tillvxtmotor.

Figur 6. Befolkningsutveckling i sydstra Sverige. Kartan till vnster visar relativ befolkningsutveckling
och den till hger absolut befolkningsutveckling till 2025, 2030 och 2040. Klla: SCB (2016) Sveriges
framtida befolkning 2016-2060, med antagande om frdelning enligt Lngtidsutredningen 2015
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3

TRAFIKERING

3.1

METOD

Som grund fr att bedma framtida behov av antal fordon har trafikscenarios
tagits fram utifrn tre olika tidshorisonter, r 2025, 2030 och 2040. Fr respektive
trafikscenario har antaganden gjorts om genomfrda infrastrukturinvesteringar
samt trafikutbud.
Antaganden om investeringar utgr ifrn gllande nationell transportplan fr ren
2014-2025 samt utifrn dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar – utifrn
positionspappret Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”. I detta dokument
redovisas vilka infrastrukturinvesteringar som de sex sydsvenska lnen
(Jnkpings ln, Kalmar ln, Kronobergs ln, Hallands ln, Blekinge ln och
Skne ln) prioriterar infr kommande nationell transportplan fr ren 2018-2029.
Fr trafikscenario 2040 antas tgrder p lngre sikt vara genomfrda som t ex
hghastighetsjrnvg till Stockholm-Jnkping-Gteborg och Jnkping-Malm.
Vilka investeringar som antas vara genomfrda i de olika trafikscenariona
beskrivs i kapitel 3.3, 3.4 och 3.5.
Antaganden om trafikutbud fr de tre trafikscenariorna grundar sig bl. a p
regionernas strategidokument, Trafikverkets basprognos fr r 2040 samt
bedmningar om mjlig trafikkning utifrn de kapacitetsbegrnsningar som
befintlig infrastruktur innebr. Trafikutbuden har drefter stmts av med
representanter fr berrda regioner och lnstrafikbolag vid en workshop.

3.2

NULÄGE 2017

I detta kapitel beskrivs dagens trafik och infrastruktur. Frutom Krsatg och
Kustpilen kr ven Vsttg, Öresundstg och Östgtapendeln regionaltrafik inom
aktuellt omrde. Utver denna trafik tillkommer SJ:s fjrrtg och interregionala
tg. Fjrrtgen och den interregionala tgtrafiken har inte hanterats i detta arbete
och r drmed inte med vid redovisning av trafikutbud. I Figur 7 redovisas
trafikutbudet och antal dubbelturer per dygn enligt tgplan 2017.
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Figur 7 Trafikutbud 2017.

I nulget saknar de banor som Kustpilen trafikerar elektricitet. Detta gller ocks
flera av de banstrckor som Krsatgen trafikerar. I Figur 8 redovisas vilka
strckor som trafikeras med eltg respektive dieseltg.
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Figur 8 Trafkslag Nulge 2017

Frutom att vissa banstrckor saknar elektricitet begrnsas trafikutvecklingen
ocks av kapacitetsbrist samt lg hastighetsstandard. I figur 4.3 redovisas
kapacitetsbegrnsningar r 2016. Denna figur r framtagen av Trafikverket och
visar sdra Sveriges jrnvgsnt uppdelat i linjedelar dr
kapacitetsbegrnsningar beskrivs som sm, medelstora och stora. Figuren visar
att strckorna Vxj-Alvesta, Emmaboda-Kalmar och Jnkping-Nssj har stora
kapacitetsbegrnsningar samt att strckorna Trans-Hssleholm, JnkpingVrnamo, Nssj-Vetlanda och Berga-Kalmar har medelstora
kapacitetsbegrnsningar. Kapacitetsbegrnsningarna medfr att mjligheten att
utka trafiken p dessa strckor r begrnsade om inga kapacitetshjande
tgrder genomfrs.
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Figur 9 Kapacitetsbegrnsningar 2016, Klla Trafikverket, 2017

Även om en banstrcka inte har ngra stora kapacitetsbegrnsningar enligt Figur
9 kan kapacitetsutnyttjandet vara hgt under de mest trafikerade timmarna. Det
innebr att mjligheten att utka trafikutbudet under maxtimmarna r mycket
begrnsat. I Figur 10 visas att en stor del av de banstrckor som Krsatgen och
Kustpilen trafikerar har ett hgt kapacitetsutnyttjande under de hgst trafikerade
timmarna. D flera strckor har enkelspr med relativt lnga avstnd mellan
mtesstationerna innebr den hga utnyttjandegraden att det inte gr att utka
trafiken alls under hgtrafik.
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Figur 10 Kapacitetsutnyttjanden 2016 Max 2-timmarsperiod, Klla Trafikverket, 2017

3.3

TRAFIKSCENARIO 2025

Trafikscenario 2025 frutstter pgende infrastrukturinvesteringar som planeras
vara tagna i drift r 2025. Dessa investeringar r:
-

Falkping-Sandhem-Nssj, kad kapacitet och hjd hastighet
(utbyggnad pgr)
Skruv ny mtesstation Vxj-Emmaboda
(utbyggnad pgr)
Y:et etapp 1, fjrrstyrning, mtesmjlighet i Bramo
(utbyggnad pgr)
Mtesspr i Hrle, hastighetshjning Skillingaryd-Vrnamo
(utbyggnad
pgr)
ERTMS Sdra Stambanan (utbyggnad pgr)

Fr vrigt antas dagens infrastruktur glla r 2025 och flera av dagens
begrnsningar kommer drmed att kvarst. Bland annat kvarstr kapacitetsbrist
p strckan Alvesta-Vxj. Y:et r inte elektrifierat och det r fortsatt lg kapacitet
och hastighet p strckan Jnkping-Vaggeryd. Stngdalsbanan har fortsatt lg
kapacitet, lg hastighetsstandard och saknar elektricitet.
De kvarstende begrnsningarna medfr att det endast r mjligt att genomfra
trafikkningar p strckorna Vxj-Kalmar och Jnkping-Nssj till r 2025.
Mellan Vxj och Kalmar kan det tillkomma en ny regionaltgslinje. P strckan
Jnkping-Nssj utkas utbudet fr Krsatgen och Vsttg antas vnda i
Jnkping istllet fr i Nssj. Strckan Hssleholm-Markaryd-Halmstad kan
eventuellt komma att trafikeras av Krsatg r 2025, vilket frutstter
mtesstation i Knred. Ett mjligt scenario vore att ven strckan Vrnamo-Bors
skulle ing i Krsatg. Detta har inte tagits med vid berkning av fordonsbehov
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3.4

TRAFIKSCENARIO 2030

Trafikscenario 2030 frutstter utver de tgrder som genomfrs i scenario 2025
de tgrder som ligger i nationell transportplan fr ren 2014-2025 samt de
tgrder som lnen prioriterar i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”. Drtill
ingr ocks tv nya mtesstationer p Stngdalsbanan utifrn identifierat behov
av Kalmar ln.
De investeringar som tillkommer i trafikscenario 2030 r:
-

-

Ny mtesstation Vilhelmsro, Jnkping-Falkping
(nationell transportplan
2014-2025
Ostlnken (nationell transportplan 2014-2025)
Y:et etapp 2 Nssj/Jnkping-Vrnamo, elektrifiering, hastighetshjning
(ny linje Byarum-Tenhult), ny mtesstation Huskvarna-Tenhult
(Sydsvenska prioriteringar)
Kapacitetstgrder Alvesta-Vxj
(Sydsvenska prioriteringar)
Sydostlnken (Sydsvenska prioriteringar)
Triangelspr Berga (Sydsvenska prioriteringar)
Triangelspr Alvesta (Sydsvenska prioriteringar)
Gullringen samt Rockneby nya mtesstationer p Stngdalsbanan
(identifierat behov av Kalmars ln, Trafikverket har utrett mtesstation
Rockneby)

Etapp 2 av Y:et mjliggr en trafikkning p strckan Jnkping-Vrnamo.
Kapacitetsfrstrkningen Alvesta-Vxj mjliggr frttning av trafiken frn
Nssj, Vrnamo och Hssleholm. Mtesstationen Vilhelmsro mjliggr utkning
Vsttgs trafik p strcka Falkping-Jnkping.
Mtesstation Gullringen mjliggr trafikkningar p strckan Vimmerby-Linkping.
Det vore nskvrt med timmestrafik i hgtrafik ven p strckan KalmarHultsfred. Det skulle dock frutom den antagna mtesstationen i Rockneby ven
krva en ny mtesstation i Ruda. Frttning p den strckan i en riktning i form av
ett enkelriktat insatstg, dvs frn Hultsfred p morgonen och till Hultsfred p
eftermiddagen vore mjligt ven utan mtesstation i Ruda. Detta alternativ har
inte beaktats vid berkning av fordonsbehov.
Trafikkningar antas ven kunna ske p fler strckor i aktuellt omrde

3.5

TRAFIKSCENARIO 2040

Trafikscenario 2040 r ett scenario p mer lng sikt som frutstter bland annat
hghastighetsjrnvg Stockholm-Jnkping-Gteborg och Jnkping-Malm.
Stngdalsbanan och Tjustbanan antas vara uppgraderade i form av
hastighetshjning, kad kapacitet och elektrifiering, Dessutom frstts att alla
vriga banstrckor inom Krsatgssystemet som i dagslget saknar elektricitet r
elektrifierade.
Utbyggnaden av hghastighetsbanorna bedms ha relativt liten pverkan p
utformningen och omfattningen av Krsatgsupplgget. Regionaltgens
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tidtabeller antas dock komma att anpassas fr matning till de orter dr
hghastighetstgen har resandeuppehll. De storregionala tgen (250 km/h) som
kommer att kra helt eller delvis p hghastighetsbanorna omfattas inte av detta
arbete och beskrivs drmed inte i denna rapport. Detsamma gller interregionala
tg mellan Gteborg/Bors-Alvesta-Kalmar/Karlskrona.
Uppgradering av Stngdalsbanan mjliggr en stor frbttring av trafikutbudet
p dessa banor. En elektrifiering av samtliga banor som idag saknar elektricitet
mjliggr en tgtrafik mellan Oskarshamn och Nssj. Sydostlnken mjliggr
framtida regionaltrafik mellan Älmhult och Karlshamn. Även p andra delstrckor
som Hssleholm-Markaryd-Halmstad och Nssj-Trans bedms det finnas ett
framtida behov att utka trafikutbudet jmfrt med trafikscenario 2030.

3.6

FRAMTIDA TÅGLINJER OCH OMLOPP

Fr att berkna behovet av antalet fordon utifrn respektive trafikscenario har
tglinjer antagits med ett turutbud som totalt sett ger det trafikutbud som beskrivs
i fr de tre trafikscenarierna. Det r dock oskert hur tglinjerna kommer att
avgrnsas i framtiden, dvs vid vilka orter tgen ska vnda och vilken vg olika
linjerna ska g. De antaganden om tglinjer som gjorts fr trafikscenario 2025,
2030 och 2040 utgr dels utifrn del linjer som Krsatgen kr i dagslget och
dels utifrn den linjeindelning som Trafikverkets basprognos fr r 2040 utgr
ifrn.
Fr respektive linje i de tre olika trafikscenarierna har fordonsomlopp berknats
fr att ge ett underlag hur mnga fordon som krvs per linje.
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4

FORDON

4.1

FORDONSPARAMETRAR

Detta kapitel belyser de viktigaste fordonsparametrarna, baserat p den
infrastruktur som finns idag och i framtiden.

4.1.1

Hastighet

Maximal hastighet fr fordon kategori B (normala passagerarfordon) fr
respektive strcka framgr av Figur 11.

Figur 11 Strsta tillten hastighet per strcka fr kategori B-fordon.

Det framgr i figuren att lmplig hastighet p nya fordon vore:
Eltg: 200 km/h
DMU: 120-140 km/h
Bimodala: 120-140 / 180-200 km/h
En lgre hastighet skulle innebra dligt utnyttjande av infrastrukturen, medan en
hgre hastighet inte kan anvndas i trafik.
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Eftersom hgsta freslagna hastighet r 200 km/h samt att dessa fordon inte r
tnkta att trafikera de kommande hghastighetsbanorna s krvs ingen
trycktthet p de nya fordonen. Trafikverkets stndpunkt idag r att fordon som
ska trafikera de nya hghastighetsbanorna mste ha en tillten hastighet p minst
250 km/h.

4.1.2

Längd

Kortaste plattform dr resandeutbyte sker fr respektive strcka framgr av Figur
12.

Figur 12 Kortaste plattform per strcka fr stationer med resandeutbyte.

Baserat p figuren ovan och p marknaden tillgngliga fordon s fresls fljande
fordonslngder:
Eltg: ca 80 m
DMU: ca 40-50 m
Bimodala: ca 50-60 m
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4.1.3

Regionala krav

Idag styrs mycket av kravstllande fr nya fordon av de TSD:er (Teknisk
Specifikation fr Driftskompabilitet), som r lag inom EU.
Drutver br man se till de regionala frhllanden som finns. I den hr regionen
s frekommer snrika vintrar samt mycket vilt, exempelvis lg. Det r drfr
ndvndigt att fordonen r anpassade till vinter samt krock med exempelvis lg
med begrnsade skador p fordonet.
Vad gller temperatur s str det i TSD att fr att obehindrat trafikera Sverige s
krvs temperatur klass T2, vilket innebr ner till -40 °C. Dock fr fordon med klass
T1, dvs -25°C anvndas s lnge det inte finns risk att temperaturen understiger 25°C.
D det r extremt ovanligt med temperatur lgre n -25°C, s skulle det rcka om
de nya fordonen uppfyller T1. Dock s skulle det ge en strre flexibilitet att
trafikera andra delar av Sverige om de uppfyller T2.
I TSD s krvs ven att fordon som obehindrat ska trafikera Sverige ska klara
svra frhllanden av sn, is och hagel. Detta r ngot som frekommer ven i
Smland och nya fordon skall drfr uppfylla detta.

4.2

ATTRAKTIVT RESANDE

Framtidens passagerare kommer att stlla hgre krav p ett attraktivt resande n
vad som erbjuds idag. Det r viktigt att man ser resan som en sammanhngande
helhet mellan olika frdmedel, stationer och hllplatser. Det r av yttersta vikt att
alla ingende delar talar samma visuella sprk och frmedlar samma information,
budskap och serviceerbjudande.
Passagerarnas fem viktigaste faktorer fr ett attraktivt resande:

·
·
·
·
·

4.2.1

Personlig komfort – en personlig och privat sfr med hgsta komfort
Punktlighet – tgen mste vara punktliga och hlla tidtabell
Trafikinformation – frmedla tydlig och konsekvent information om
passagerarnas hela resa
Renhllning och skerhet - Konsekvent rent och snyggt med hgsta
skerhet
Produkt och serviceutbud – en modern produkt och ett skrddarsytt
serviceutbud som r baserade p passagerarnas behov

Workshop Design av framtidens Krösatåg och Kustpilen

Workshoppen syftade till att skapa insikt och frstelse fr vilka moment Krsatg
och Kustpilen mste arbeta med: innan, under och efter lansering av sina nya tg
fr att skapa en unik, slagkraftig och omtyckt produkt fr framtiden.
P workshopen gick vi igenom fljande delmoment:

·
·
·

Betydelsen av NPS som mtverktyg fr kundnjdhet
Generering av olika vrdeord som kan fungera som ledord i framtida
processer och programskrivning.
Innebrden och behovet av en vl genomfrd och grundlig designprocess
samt behovet av att skapa och ga ett starkt varumrke med ett tydligt
varumrkeslfte.
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·
·
·

Definiera ingende funktioner i tget baserat p fysiska passagerarbehov
och upplevelsebehov.
Framtidens kommersiella service erbjudande, digitala lsningar och
mlgrupper
Design MTR Express

Exempel p vrdeord som framkom under workshopen, vilka kan fungera som
ledord i framtida processer och programskrivning:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Skert och bekvmt
Anvndbar stund
Prisvrd
Funktionellt
Bra milj
Plitligt system
Punktlighet
Sknt att ka med
Tidsvinst
Miljvnligt
Enkelt
Alltid fnsterplats

Exempel p under workshopen genererade funktioner i tget baserat p fysiska
passagerarbehov och upplevelsebehov:
Digitala system:
Wifi och framtidsskrat, mnga digitala paneler fr passagerarinformation.
Biljettautomat i tget:
Det skall g att kpa biljett ombord, lttare att validera biljett, hellre ge service n
utfra biljettkontroll
Servering ombord:
En ambulerande cafvagn som enkelt kan rullas ombord och ge passageraren
service vid sin plats.
Cykel ombord:
Politiskt ja men oenighet inom gruppen, denna frga behver diskuteras vidare.
Flexytor:
Gruppen mste definiera behovet och funktionen av tgets flexytor vidare.
Sittkomfort:
God 1-2 timmar, upp till 3 timmar, separata armstd, fllbar rygg, god komfort
Sittplatser i bredd:
2+2, ej mycket vis vis
Indelning av tget i zoner:
Grna indelat utifrn passagerarbehov, gruppen mste definiera framtida
zonindelning
Belysning:
Vid sittplatsen, mjlighet till dmpad belysning, olika belysningszoner. Hr finns
stor potential till vidare studier fr att skapa en attraktiv passagerarmilj.
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Exempel p olika ider om framtidens kommersiella serviceerbjudande:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

4.2.2

Profilera regionen ombord
Visa regionens tgsystem
Tillgodose fler kundgrupper
Tilltalande design
Hga komfortkrav
Studentkoncept
Skapa attraktivitet via design
Aktivitetsbaserade zoner
Partnerskap med aktrer utanfr tgbranschen

Sammanfattning Attraktivt resande

Krsatg och Kustpilen behver arbeta strategiskt med Exterir och Interir
design med mlsttningen att skapa en sammanhngande, attraktiv och
inbjudande design av de framtida tgen. Man behver ven definiera
passagerargrupper och deras specifika behov som underlag fr att skapa en
kundanpassad, unik och konkurrenskraftig produkt. Framtida digitala betalnings
och informationssystem behver definieras s att tget anpassas fr dessa.
Krsatg och Kustpilen br skapa en Designguide infr upphandlingen av nya
tg. Designguiden r en programhandling som bl.a. beskriver vision om Exterir
och Interir design, beskriver framtida passagerare och visualiserar deras behov
och krav.
Designguiden r ett viktigt dokument som kompletterar vrig kravstllning p
tget vid upphandlingen av tg. Vanligtvis s kravstlls att anbudsgivarna skall
svara p Designguiden med en Designbok som en del i deras anbud.
Designguiden och den vinnande anbudsgivarens Designbok r sedan en del av
grunden fr den kommande designprocessen.
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5

DEPÅER

Nya tg innebr nya frutsttningar fr underhll med tillhrande deper och
verkstder. Studien har p en vergripande niv underskt en mjlig deplsning
fr Krsatgen och Kustpilen, med avseende p

·
·
·
·
·
·
·

5.1

befintlig situation
utkning av fordonsflotta
transitionsperiod
introduktion av nya fordon
utfasning av gamla fordon
resurs och kompetensfrsrjning
minimerade investeringskostnader

NULÄGE

I dagslget underhlls fordonsflottan, Krsatg och Kustpilens 47 tg i:

·

Nssj (26 Tg)
o 10 st Itino (DMU)
o 16 st X11/X14 (EMU)

Verkstaden har 5 verkstadsspr, varav ett nyttjas av annan aktr, som r ca 55 m
lnga och byggda enligt gamla normer och regler, med bla grunda gravar.
Verkstaden r inte elektrifierad, vilket innebr att EMU vxlas in med hjlp av
vxlingslok.

·

Kalmar (21 Tg)
o 5 st Itino (DMU)
o 6 st (Y2 (DMU)
o 10 st X11 (EMU)

Verkstaden r nybyggd (invigd december 2016) med 2 verksstadspr anpassade
fr bde EMU och DMU (med svngbara kontaktledningar och system fr
avgasutsug och oljedistribution). Ett av verkstadsspren r utrustat med
fordonslyftar och mobil hjulsvarv. I anslutning till verkstadsbyggnaden finns en
fordonstvtt.
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5.2

UTÖKNING AV FORDONSFLOTTA

Med en prognos fr utkad flotta som beskrivs i kapitel 4.1 behver
verkstadskapaciteten kas och fresls flja scenario enligt nedan:

2022-2030
Ny dep str klar 2022. Depn r komplett med alla funktioner ssom svngbara
kontaktledningar, 3 spr med gravar, ett spr med plangolv och lyftar. Hallar fr
uppstllning/sktsel, tvtt/sanering och fekalietmning som finns i direkt
anslutning till verkstaden utomhus.
Kalmar dep fortstter som tidigare med underhll av befintlig fordonsflotta,
eventuellt med smrre anpassningar, tex inbyggt ”tvttspr” (fr att mjliggra
tvtt och sanering ret om) och mjlighet att kunna ta emot enstaka av de nya
fordonen.
Depkapacitet fr Nya Nssj- och befintlig Kalmar dep r ca 60 Tg.

2030-2040
Kalmar utkas med ett verkstadsspr anpassat fr lngtidsavstllda fordon, t ex
revisioner, felskning och kraschreparationer. Verkstaden i vrigt anpassas fullt ut
fr de nya fordonen med tex takbryggor och annan specialutrustning, se skiss
nedan.

Figur 13 Freslagen utformning av utkad dep i Kalmar.
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2040
Med den nya verkstaden och en utkad och anpassad kapacitet i Kalmar och ett
s.k. ”Pit Stop” koncept med planerat och balanserat underhll ”Off Peak”. Lngre
arbeten och felskning str inte planerat underhll har man kapacitet att hantera
prognosticerad fordonsflotta:

·

Ny dep:
o
o Ny anpassad modern verkstad med 4 verkstadsspr, tvtt och
uppstllning inomhus

·

Kalmar
o Anpassad och utkad verkstad (totalt tre verkstadsspr) med
inbyggt tvttspr (fordon kan tvttas ret om)

Eventuellt kan man diskutera att flytta mobil svarv till Nssj fr att inte ”lsa upp”
ett av spren i Kalmar. Dock krver det verenskommelse med fastighetsgaren.
Svarven r dessutom inte s lttflyttad.
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6

UPPHANDLING

6.1

ALLMÄNT OM UPPHANDLING OCH RAMAVTAL

Reglerna fr hur regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKTM), lnstrafikbolag eller
andra liknande offentliga organisationer och myndigheter kan upphandla
tgfordon styrs av lag (2016:1146) om upphandling inom frsrjningssektorerna
(LUF) samt fr befintliga ramavtal som upphandlats innan den 1 januari 2017 av
lagen (2007:1092) om upphandling inom omrdena vatten, energi, transporter
och posttjnster (ÄLUF).
Upphandlingar ska genomfras i enlighet med principerna om transparens,
likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet och msesidigt erknnande.
De grundlggande principerna syftar frmst till att frhindra att offentliga medel
anvnds fr att diskriminera eller gynna vissa leverantrer, skapa handelshinder
och frhindra att ovidkommande hnsyn tas nr ett kontrakt tilldelas en
leverantr.
En upphandling kan genomfras via de frfaranden som utpekas i LUF, vilket
normalt innebr öppet (alla leverantrer ges mjlighet att lmna anbud),
selektivt
förhandlat
(leverantrer ansker och kvalificerar sig fr att lmna anbud),
förfarande (leverantrer ansker och kvalificerar sig fr att lmna anbud varp
frhandling kan komma att ske) eller konkurrenspräglad dialog.
Ramavtal kan upphandlas via ngot av dessa frfaranden. Skillnaden mellan ett
upphandlingskontrakt och ett ramavtal r att det vid ramavtal rder oskerhet
kring volym, leveranstidpunkter och den exakta utformningen av fremlet fr
upphandlingen. Ramavtal kan sgas utgra en generell verenskommelse som
ligger till grund fr framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de
villkor som skall ing i dessa. De specifika villkoren bestms i samband med att
det sker ett avrop frn ramavtalet (s k frnyad konkurrensutsttning). Vid frnyad
konkurrensutsttning ska normalt den leverantr som erbjuder det ekonomiskt
mest frdelaktiga anbudet tilldelas kontrakt vid avrop frn ett ramavtal (enligt
ÄLUF).
Kontrakt som ings till fljd av avrop frn ett ramavtal fr endast ings mellan de
parter som r parter till ramavtalet. Det finns allts ingen mjlighet fr bestllare
eller leverantrer att ansluta sig i efterhand till ett ramavtal. Det r allts inte
mjligt fr en leverantr som inte redan r part i ramavtalet att lmna anbud vid
frnyad konkurrensutsttning. Ett ramavtal r sledes ett slutet system. Det r
heller inte mjligt att i vsentlig utstrckning gr avvikelser frn villkoren i
ramavtalet vid frnyad konkurrensutsttning.
Efter avrop frn ett ramavtal kan anbudsgivare verprva en kontraktstilldelning i
frvaltningsdomstol. En frvaltningsdomstol kan frordna att kontraktstilldelning
som skett i strid med de grundlggande principerna ska rttas (t ex att den
tilldelade leverantrens anbud ska uteslutas och inte tilldelas kontrakt), att
upphandlingen ska gras om (t ex att ett avrop ska gras om frn brjan).

6.2

VÄGVAL VID UPPHANDLING

Vid upphandling av fordon fr regional tgtrafik kan bestllaren antingen
genomfra en egen upphandling eller anvnda det befintliga ramavtal som AB
Transitio (Transitio) har tecknat fr upphandling av regionaltg.
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7

SLUTSATS

Analysen visar att det finns ett stort behov att i nrtid och fram till r 2040
anskaffa nya fordon till den regionala tgtrafiken inom dagens Krsatg och
Kustpilen. De frsta fordonen br vara p plats och vl inkrda i god tid innan
ERTMS infrs p sdra stambanan, mer specifikt innan ngon del av Linkpings
central samt strckan Trans-Nssj-Alvesta-Hssleholm fr ERTMS. Detta
berknas enligt Trafikverket ske r 2023.
Dagens fordon inom Krsatg och Kustpilen, med undantag av Itino Y31/Y32,
berknas ha uppntt sina tekniska livslngder ungefr vid samma tidpunkt.
Installation av ERTMS-utrustning r en omfattande investering, vilket innebr att
det r direkt olmpligt att gra fr den befintliga fordonsflottan.
Befintlig dep i Nssj r inte ndamlsenlig fr nya fordon, frmst p.g.a.
begrnsad sprlngd i hallen, men ven att den inte lever upp till dagens krav p
effektivitet och arbetsmilj. Drfr finns behov av en ny dep, som behver vara
frdig innan de frsta nya fordonen pbrjar testkrningar.
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VI ÄR WSP

WSP r ett av vrldens ledande analys- och
teknikkonsultfretag. Vi verkar p vra lokala marknader
med std av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rdgivare har vi tillgng till ingenjrer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljspecialister liksom
professionella projektrer, konstruktrer och projektledare.
Vi erbjuder hllbara lsningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Milj & Energi. Med drygt 36 500
medarbetare p 500 kontor i 40 lnder medverkar vi till en
hllbar samhllsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700
medarbetare. www.wsp.com

WSP Stab

121 88 Stockholm-Globen
Besk: Arenavgen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens ste: Stockholm
wsp.com
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Mellan Region Blekinge (org. nr. 222000-1321), Region Halland (org. nr. 2321000115), Region Jönköpings läns (org. nr. 232100-0057), Landstinget Kalmar Län (org.
nr. 232100-0073) och Region Kronoberg (org. nr. 232100-0065) nedan var för sig
benämnd Part och gemensamt benämnda Parterna, träffas följande

Överenskommelse inför beslut om anskaffning av nya
tågfordon för Krösatågen och Kustpilen
Ingående Parter träffar denna principöverenskommelse inför respektive Parts
ställningstagande till anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen.
Överenskommelse har hösten 2016 träffats om gemensam trafikupphandlingen av
Krösatågssystemet. Under avtalsperioden finns behov av att byta ut befintliga
tågfordon. Förutsättningarna för hur trafiken ska regleras, beskrivs i samverkansavtalet.
Krösatågen- och Kustpilensystemen binder bland annat samman länen med varandra
och möjliggör frekventa vardagsresor till och från arbete, utbildning och
fritidsaktiviteter men ansluter också till fjärrtrafiken vid de stora knutpunkterna.
Tågsystemen utgör en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella
arbetsmarknadsregioner inom och mellan respektive län och i Sydsverige.
Parterna kommer att samarbeta i en kommande upphandling av nya tågfordon som
ersättning för befintlig fordonsflotta och tillika för att kunna utöka flottan i den
utsträckning och i den takt som krävs för att ersätta gamla fordon och nå målen i de
regionala trafikförsörjningsprogrammen.
Inom mindre än 10 år har 70 % av fordonen i dagens fordonflotta uppnått sin tekniska
livslängd. Regionerna har därutöver som mål att kollektivtrafiken ska vara fossilfri till
2020-2025. Från år 2023 måste fordon som ska trafikera delar av sträckan TranåsNässjö-Alvesta-Hässleholm eller Linköping C vara utrustade för det nya signalsystemet
ERTMS.
ERTMS är en ett nytt signal- och säkerhetssystem som ersätter dagens säkerhetssystem
ATC. Installation av ERTMS-utrustning är en omfattande investering, vilket innebär att
det är direkt olämpligt att göra för den befintliga fordonsflottan. De begagnade
elektriska tågfordonen (X11, X14) anskaffades 2013 med en beräknad återstående
livslängd på cirka 10 år. Tidpunkten sammanfaller tämligen väl med det planerade
införandet av ERTMS.
Dagens fordonsflotta inom Kustpilen- och Krösatågstrafiken består av 47 st fordon.
Enligt länens planerade strategier för trafikutveckling över åren kommer
fordonsbehovet vid fullt utbyggt trafiksystem att uppgå till ca 80 st fordon. Respektive
Part avgör sitt behov av trafik och fordon i förhållande till de lokala förutsättningar och
ambitioner som finns. Parterna kan sedan sinsemellan besluta om hur
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fordonsanskaffandet skall organiseras. Det är inte nödvändigt att samtliga Parter i denna
överenskommelse i slutändan är fordonsägare/avtalspart. Trafiken inom
Krösatågssystemet och Kustpilensystemet finansieras genom den fördelningsprincip
som gäller för trafiken idag, där Part är ekonomiskt och trafikalt ansvarig för trafiken i
sitt län. Parterna ska samverka i denna fråga.
Merparten av fordonen kommer att ha eldrift men fordonen på de icke-elektrifierade
banorna kommer att drivas med fossilfria drivmedel alternativt en kombination av
el/biodrivmedel i ett och samma fordon.
Samtidigt med arbetet att anskaffa nya fordon måste depåkapacitet för framtida
fordonsunderhåll säkerställas. Underhållsdepåerna i Nässjö och i Kalmar måste utredas
och anpassas för att klara underhållet av de nya fordonen och/eller det nya utökade
behovet av fordon.
Parterna avser att anlita Transitio AB som projektledare och använda sig av Transitios
ramavtal för att upphandla nya tågfordon med eventuellt tillhörande underhåll för
Krösatågs- och Kustpilensystemen. Avtalsparter i förhållande till Transitio avser att
finansiera fordonen via Transitio AB. Parterna ska utse representanter som ska ingå i
projektgruppen tillsammans med Transitio AB.
Fordonsanskaffningsprojektet, inklusive leveransprojekt kommer att påbörjas under Q1
2018 och pågår till dess att samtliga fordon är levererade och övertagna av respektive
avtalspart.
2018
Q1

Q2

Q3

Avrop

2019

2020

2021

Q4

2022
Q1

Konstruktion & Tillverkning

Q2

Q3

Leverans tåg 1-15

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

Passagerartrafik

Bilaga: Rapport ”Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen”
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1895
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-12-15

Regionstyrelsen

Svar på motion – Funka för livet-mässa

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Sammanfattning
Roland Gustbée (M) och Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att
regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ombesörja att regionen
medverkar i Funka för livet-mässan i april 2018, på ett sätt som visar på regionens
betydelse som viktig aktör inom området funktionsnedsättning.
Svar på motion
Roland Gustbée (M) ställde interpellation till regionstyrelsens ordförande vid
regionfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017. Innehållet i
interpellationssvaret utgör grunden för regionstyrelsens inställning i ärendet även i
beredning av motionssvaret.
Ett samarbetsförslag från Funka för livet mötesplats AB avseende mötesplats om
funktionsnedsättning i Växjö den 11-12 april 2018 inkom den 25 april 2017 till
Region Kronoberg. Kostnaden för deltagande vid mässan uppgår enligt underlag
till 100 000 kronor för år 2018. Förfrågan har beretts inom ramen för det bidrag
till ideella föreningar och organisationer som Region Kronoberg förfogar över.
Efter avstämning med berörda verksamheter (primärvårds- och rehabcentrum,
habiliteringen och hjälpmedelscentralen) framkom att intresse för deltagande inte fanns
och Region Kronoberg valde därför att tacka nej till samarbetsförslaget. Beslut om
bidrag till ideella föreningar och organisationer bereds av kansliavdelningen och
beslut fattas av regiondirektören.
Därefter återkom företrädare för Funka för livet mötesplats AB med synpunkter
på Region Kronobergs ställningstagande och dialog har ägt rum med såväl
handläggare som regiondirektör. Frågan om intresse för deltagande har ställts
ytterligare en gång till aktuella verksamheter som avböjt även denna gång. Under
beredningens gång har frågan stämts av med både regionstyrelsens ordförande och
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1895
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-12-15

Senast Region Kronoberg deltog på mässan var 2016. Inför den mässan satt
representanter från Region Kronobergs hjälpmedelscentral med i projektgruppen
och avsatte förhållandevis mycket arbetstid för uppdraget. Utöver deltagandet i
projektgruppen anslogs 50 000 kronor i kontanta medel.
I en utvärdering av deltagandet i mässan 2016 konstaterade Region Kronoberg att
framtida deltagande inte var självklart. Detta med bakgrund av att det var få antal
besökare i regionens monter och att verksamheten uppfattat att mässan främst är
en möjlighet för privata företag att visa upp sina produkter, och inte som Region
Kronoberg visar upp ett arbetssätt.
Utifrån uppföljning av tidigare års medverkan har Region Kronoberg gjort den
samlade bedömningen att nedlagd arbetstid och medel inte står i proportion till
den förväntande nyttan ett deltagande skulle ha för regionen. Mot bakgrund av
detta har Region Kronoberg avböjt deltagande i mässan 2018.
2016 beviljade Region Kronoberg handikapprörelsens Idé- och kunskapscentrum
ett ökat anslag i syfte att möjliggöra för patient- och handikappföreningar att delta
på mässan. För 2018 kan de patient- och handikappföreningar som är intresserade
av att delta på mässan återigen ansöka om extra medel för detta inom ramen för
ordinarie bidragssystem för patient- och handikappföreningar.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Utöver det anslag i kontanta medel som det kostar att delta på mässan (100 000 kr)
så krävs även arbetstid för att delta i projektgruppen. Verksamheternas bedömning
är att tiden som har avsatts för ändamålet under föregående år inte står i relation
till mervärdet av att delta.
Eftersom det är ett privat företag som anordnar mässan och ansöker om
deltagande samt finansiering ser Region Kronoberg ingen möjlighet att finansiera
utan deltagande då detta ses som stöd till enskild näringsidkare, vilket Region
Kronoberg får lämna bara om det finns synnerliga skäl för det (KL 2 kap 8 §).

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion angående Funka för livet-mässan
Motionssvar angående Funka för livet-mässan

Sida 2 av 2

20

Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK2373
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-12-14

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Ett enhetligt regionalt
utvecklingsansvar DS 2017:61

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
I promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge
län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska
ändras så att den även omfattar dessa län. Vidare har Södermanlands, Värmlands,
Dalarnas och Västerbottens läns landsting hos regeringen ansökt om att få överta
det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.
Därmed har samtliga landsting övertagit eller ansökt om att överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län. I promemorian föreslås mot denna bakgrund vissa ändringar i lagen, att lagens
rubrik ändras och att lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att
gälla.
Region Kronoberg tillstyrker förslagen i departementspromemorian i sin helhet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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1

Sammanfattning

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en
hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och
fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. I
promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar
och Blekinge län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska ändras så att den även omfattar
dessa län. Vidare har Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och
Västerbottens läns landsting hos regeringen ansökt om att få överta
det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.
I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län. Förslaget
innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.
Då lagen således kommer att omfatta samtliga län föreslås att
dess rubrik ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att
lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.
Vidare föreslås vissa följdändringar i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län, lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap, lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän och kommunallagen (2017:725). Slutligen föreslås att lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av telenät ska upphöra att gälla.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

3

2

Författningsförslag

2.1

Förslag till lag om upphävande av lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av
stöd till kommuner för anläggande av telenät

Härigenom föreskrivs att lagen (2000:1335) om kreditering på
skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät ska
upphöra att gälla vid utgången av 2018.
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Förslag till lag om upphävande av lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen

Härigenom föreskrivs att lagen (2002:34) om samverkansorgan i
länen ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.
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2.3

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1

2§
Strukturfondspartnerskapet
Strukturfondspartnerskapet
ska samråda med berört sam- ska samråda med berört landsverkansorgan, berört landsting ting enligt lagen (2010:630) om
som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överensvissa län eller länsstyrelse i fråga stämmelse med det regionala
om projektets överensstämmel- tillväxtarbetet i berörda län.
se med det regionala tillväxtarbetet i berörda län.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1

Senaste lydelse 2014:479.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt 1 och 3–10 §§ ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Lag om regionalt utvecklingsansvar

1 §2
I denna lag finns bestämmelI denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete ser om regionalt tillväxtarbete
och om länsplaner för regional och om länsplaner för regional
transportinfrastruktur i Upp- transportinfrastruktur.
sala, Östergötlands, Jönköpings,
Kronbergs, Gotlands, Skåne,
Hallands, Västra Götalands,
Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län.
3 §3
Denna lag gäller för Uppsala
Denna lag gäller för landsläns landsting, Östergötlands läns tingen. Lagen gäller också, med
landsting, Jönköpings läns lands- undantag för 8 § 1, för Gotlands
ting, Kronobergs läns landsting, kommun. Det som sägs om ett
Skåne läns landsting, Hallands landsting i 5–10 §§ gäller i
läns landsting, Västra Götalands sådant fall kommunen.
läns landsting, Örebro läns
landsting, Västmanlands läns
landsting, Gävleborgs läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Jämtlands läns landsting och
2
3

Senaste lydelse 2016:945.
Senaste lydelse 2016:945.
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Norrbottens
läns
landsting.
Lagen gäller också, med
undantag för 8 § 1, för Gotlands
kommun. Det som sägs om ett
landsting i 5–10 §§ gäller i
sådant fall kommunen.
4 §4
De landsting som avses i Ett landsting får besluta att
denna lag får besluta att landstingsfullmäktige och landslandstingsfullmäktige
och tingsstyrelsen i stället ska
landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om landsandra författningar om lands- tingsfullmäktige och landstingstingsfullmäktige och landstings- styrelsen gäller i sådant fall
styrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionregionfullmäktige och region- styrelsen.
styrelsen.
Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall
regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Vid genomförande av val
Vid genomförande av val
enligt vallagen (2005:837) ska i landstinget
enligt vallagen
dock beteckningen landstings- (2005:837) ska dock beteckfullmäktige användas vid val i ningen
landstingsfullmäktige
Uppsala
läns
landsting, användas. Vid val i Gotlands
Östergötlands läns landsting, kommun ska beteckningen
Jönköpings
läns
landsting, kommunfullmäktige användas.
Kronobergs läns landsting, Skåne
läns landsting, Hallands läns
landsting, Västra Götalands läns
landsting, Örebro läns landsting,
Västmanlands läns landsting,
Gävleborgs
läns
landsting,
4

Senaste lydelse 2016:945.
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Västernorrlands läns landsting,
Jämtlands läns landsting och
Norrbottens läns landsting. Vid
val i Gotlands kommun ska
beteckningen kommunfullmäktige användas.
Lydelse enligt SFS 2017:758

Föreslagen lydelse
5§
De landsting som avses i
Ett landsting ska
denna lag ska
1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och
samordna insatser för genomförandet av strategin,
2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725)
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete, och
3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa
resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
6§
De landsting som avses i
Ett landsting får utföra
denna lag får utföra uppgifter uppgifter inom ramen för EU:s
inom ramen för EU:s struktur- strukturfondsprogram.
fondsprogram.
7§
De landsting som avses i
Ett landsting ska upprätta och
denna lag ska upprätta och fastställa länsplaner för regional
fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
transportinfrastruktur.
8§
De landsting som avses i
Ett landsting ska samverka
denna lag ska samverka med
med
1. länets kommuner, och
2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

10
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De landsting
denna lag ska
företrädare för
nisationer och
länet.

Författningsförslag

9§
som avses i
Ett landsting ska samråda
samråda med med företrädare för berörda
berörda orga- organisationer och näringslivet i
näringslivet i länet.

10 §
Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta
den strategi som fastställts för länets utveckling.
Länsstyrelsen och övriga
Länsstyrelsen och övriga
statliga myndigheter ska inom statliga myndigheter ska inom
sina verksamhetsområden lämna sina verksamhetsområden lämna
de landsting som avses i denna landstinget det biträde som det
lag det biträde som de behöver behöver för regionalt tillväxtför regionalt tillväxtarbete och arbete och regional transportregional transportinfrastruktur- infrastrukturplanering. De ska
planering. De ska också löpande också löpande informera landsinformera de landsting som avses tinget om pågående och plai denna lag om pågående och nerade verksamheter som har
planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.
betydelse för länets utveckling.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2017:631)
om registrering av verkliga huvudmän

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om
registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap.
2§

Lagen är tillämplig på
1. svenska juridiska personer,
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,
och
3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar
truster eller liknande juridiska konstruktioner.
Lagen är inte tillämplig på
1. staten, landsting och kom1. staten, landsting, kommmuner, kommunalförbund och uner och kommunalförbund
samverkansorgan samt juridiska samt juridiska personer över
personer över vilka staten, vilka staten, landsting, kommlandsting, kommuner, kom- uner och kommunalförbund, var
munalförbund och samverkans- för sig eller tillsammans, har ett
organ, var för sig eller till- direkt eller indirekt rättsligt
sammans, har ett direkt eller bestämmande inflytande,
indirekt rättsligt bestämmande
inflytande,
2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,
3. dödsbon, och
4. konkursbon.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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2.6

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725)

Härigenom föreskrivs att 3
(2017:725) ska ha följande lydelse.
Lydelse enligt SFS 2017:725

kap.

14 §

kommunallagen

Föreslagen lydelse

3 kap.
14 §
Bestämmelser om att vissa
Bestämmelser om att landslandsting samt Gotlands kom- ting samt Gotlands kommun får
mun får beteckna fullmäktige beteckna fullmäktige och styroch styrelsen som regionfull- elsen som regionfullmäktige och
mäktige och regionstyrelsen regionstyrelsen finns i lagen
finns i lagen (2010:630) om (2010:630) om regionalt utveckregionalt utvecklingsansvar i lingsansvar.
vissa län.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
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3

Ärendet

Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens läns
landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala
utvecklingsansvaret för respektive län enligt lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (Fi2017/03747/SFÖ,
Fi2017/03568/SFÖ, Fi2017/03704/SFÖ och Fi2017/03624/SFÖ).
I samtliga landsting har landstingsfullmäktige beslutat om ansökan.
Besluten har föregåtts av ett remissförfarande i frågan, som
omfattat kommunerna i respektive län. En majoritet av
kommunerna har tillstyrkt landstingens förslag om att hos
regeringen ansöka om att överta det regionala utvecklingsansvaret.
Samtliga av landets landsting har därmed övertagit eller ansökt
om att överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I
promemorian föreslås mot denna bakgrund vissa ändringar i lagen,
att lagens rubrik ändras och att lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla. Promemorian innehåller även
förslag till följdändringar i vissa andra lagar och om att lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner
för anläggande av telenät ska upphöra att gälla.

15
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Bakgrund

4.1

Det regionala utvecklingsansvaret

Det regionala utvecklingsansvaret omfattar dels uppgifter i det
regionala tillväxtarbetet, dels uppgiften att fastställa länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har
landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs,
Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län det regionala utvecklingsansvaret i respektive län. I Gotlands län har Gotlands kommun samma ansvar.
I Stockholms län har länsstyrelsen det regionala utvecklingsansvaret, medan samverkansorgan övertagit ansvaret i Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens
län. I promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms,
Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att den även
omfattar
dessa
län.
Promemorian
har
remitterats
(Fi2017/02298/SFÖ).
Lagen om samverkansorgan i länen och lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län
Kommuner och landsting har sedan 2003 haft möjligheten att i ett
län bilda samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i
länen. Med samverkansorgan avses enligt lagen en kommunal
beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara
för regionala utvecklingsfrågor i länet. Utöver de uppgifter som
följer av det regionala utvecklingsansvaret kan samverkansorganets
medlemmar tilldela organet kommunala uppgifter. Ett kommunal17
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förbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar, och
där även landstingen kan ingå som medlem, kan utgöra ett
samverkansorgan.
De kommunala organ som beslutar att bilda ett samverkansorgan ska anmäla detta till regeringen. Därefter beslutar regeringen
från vilken tidpunkt som samverkansorganet ska ha de uppgifter
som framgår av lagen. I lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län har riksdagen efter ansökan från vissa landsting och Gotlands
kommun tilldelat dessa det regionala utvecklingsansvaret.
De uppgifter som samverkansorganet ska ha enligt lagen om
samverkansorgan i länen är i huvudsak desamma som landstingen
och Gotlands kommun har enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. Till skillnad från vad som gäller för de
aktörer som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län kan dock ett samverkansorgan hos regeringen begära att
det befrias från sina uppgifter.
Ett landsting och ett samverkansorgan kan inte båda ha det
regionala utvecklingsansvaret i ett och samma län, vilket innebär att
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen om
samverkansorgan i länen inte samtidigt kan tillämpas för ett visst
län.
Regionalt tillväxtarbete
Målet för den regionala tillväxtpolitiken är att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft (prop. 2017/18:1 utg.omr. 19). Det regionala
tillväxtarbete som utförs enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län syftar till att uppfylla den regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt. Regionalt
tillväxtarbete omfattar därmed insatser för att skapa hållbar
regional tillväxt och utveckling. Inriktningen för den regionala
tillväxtpolitiken har slagits fast i den nationella strategin för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (N2015/5297/RT).
Strategin är vägledande för arbetet med hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft i hela landet fram till 2020. Vidare ska strategin
bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken, vilket
regeringen anfört i bl.a. budgetpropositionen för 2018 (prop.

18

Ds 2017:61

Bakgrund

2017/18:1 utg.omr. 19). Strategin och dess prioriteringar ska även
vara vägledande vid utvecklingen och genomförandet av regionala
utvecklingsstrategier (även kallade regionala utvecklingsprogram)
samt andra strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet. Prioriteringarna ska också ligga till grund för de nationella
myndigheternas medverkan i arbetet.
De landsting och samverkansorgan som omfattas av lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län respektive lagen om
samverkansorgan i länen har till uppgift att utarbeta och fastställa
en strategi för länets utveckling samt samordna insatser för genomförandet av strategin. Detsamma gäller Gotlands kommun. De får
även besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete. Ansvarig aktör ska därutöver följa upp, låta utvärdera
och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet. Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och
lagen om samverkansorgan i länen innehåller även bestämmelser
som ålägger berörda landsting och Gotlands kommun samt
samverkansorgan att upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar
i vissa län får berörda landsting och Gotlands kommun även utföra
uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
Samverkansorganen har inte denna möjlighet.
Det regionala tillväxtarbetet regleras även i bl.a. förordningen
(2017:583) om regionalt tillväxtarbete, förordningen (2003:596)
om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala
investeringar, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att
regionalt främja små och medelstora företag och förordningen
(2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Det regionala tillväxtarbetet finansieras av flera aktörer, ofta
genom olika former av medfinansiering. Anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt används
bl.a. för projektverksamhet och regionala företagsstöd. Fördelningen av medel och villkoren för anslagets användning regleras i
anslagets regleringsbrev.
Det finns även skillnader mellan länen när det gäller vem som
beslutar om de regionala företagsstöden. De landsting som omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län samt
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Gotlands kommun och samverkansorganet i Kalmar län beslutar
om regionala företagsstöd. Uppgiften omfattar även kommersiell
service och de regionala serviceprogrammen. Nämnda aktörer
kunde även fram till 31 december 2016 besluta om stöd enligt
förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation för
att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik. I
övriga län beslutade länsstyrelserna om de regionala företagsstöden.
Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och lagen om
samverkansorgan i länen ger regeringen samma möjligheter att
fördela anslagsmedel till berörda landsting, Gotlands kommun och
samverkansorgan för regionalt tillväxtarbete, inklusive de regionala
företagsstöden.
Utöver de uppgifter som regleras i lag och förordning har de
aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret i länen genom
särskilda regeringsbeslut fått uppgifter inom den regionala
tillväxtpolitiken, bl.a. att upprätta regionala kompetensplattformar
för att främja kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt
att utarbeta och genomföra handlingsplaner för jämställd regional
tillväxt (N2009/9378/RT respektive N2011/6562/RT).
Länsplaner för regional transportinfrastruktur
Trafikverket ansvarar enligt förordningen (2009:236) om en
nationell plan för transportinfrastruktur för att upprätta en
nationell och trafikslagsövergripande plan för transportinfrastruktur till ledning för fördelningen av statliga medel. Inom varje
län ska det därutöver enligt förordningen (1997:263) om länsplaner
för regional transportinfrastruktur upprättas en länsplan till
ledning för fördelningen av medel för investeringar och
förbättringsåtgärder.
Länsplaner upprättas och fastställs av Gotlands kommun och de
landsting som anges i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län eller av samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i
länen. I Stockholms län, som inte omfattas av någon av dessa lagar,
har länsstyrelsen uppgiften.
Länsplanen ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region och omfatta de tolv närmaste åren.
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Länsstyrelsernas roll
I Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län har
samverkansorgan det regionala utvecklingsansvaret, men delar av
de regionala tillväxtmedlen fördelas genom länsstyrelsen. Därutöver har länsstyrelserna i samtliga län uppgifter inom det
regionala tillväxtarbetet och vid planeringen av transportinfrastruktur.
Förordningen om regionalt tillväxtarbete reglerar statliga
myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Enligt 18 §
i förordningen ska statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden verka för att målet för den regionala tillväxtpolitiken
uppnås. När det är lämpligt ska myndigheterna i sin verksamhet i så
stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till regionala förutsättningar. I myndigheternas verksamhetsplanering ska insatser
som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt beaktas.
Vidare ska länsstyrelsen enligt 21 § samma förordning inom sitt
ansvarsområde främja andra statliga myndigheters medverkan i det
regionala tillväxtarbetet.
I arbetet med planering av transportinfrastruktur har länsstyrelserna i samtliga län ett prövningsansvar kopplat till den
fysiska planeringsprocessen. Detta innebär bl.a. att myndigheterna
ska godkänna upprättade miljökonsekvensbeskrivningar, avge
yttranden över arbetsplaner för vägar och järnvägar samt pröva
vissa tillstånd enligt miljöbalken.

4.2

Det regionala utvecklingsansvaret i
Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och
Västerbottens län

I Södermanlands län har, som framgått ovan, ett samverkansorgan
de uppgifter som ingår i det regionala utvecklingsansvaret.
Samverkansorganet Regionförbundet Sörmland har, utöver vad
som ingår i det regionala utvecklingsansvaret, av medlemmarna
getts uppgiften att vara medlemmarnas gemensamma organ för
regional utveckling, samordna insatser inom området och att vara
den gemensamma företrädaren i vissa frågor. Det handlar bl.a. om
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att främja inomregional samverkan beträffande trafik och
infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Från och med 2013 gäller det
regionala utvecklingsprogrammet Sörmlandsstrategin 2020.
Regionförbundets medlemmar utgörs av länets nio kommuner och
landstinget.
Region Värmland är ett samverkansorgan med det regionala
utvecklingsansvaret för Värmlands län. Samverkansorganets
medlemmar utgörs av länets 16 kommuner och landstinget. Utöver
uppgifterna enligt lagen om samverkansorgan i länen ansvarar
samverkansorganet för kultur, folkbildning och kollektivtrafik i
Värmlands län. Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin,
Värmlandsstrategin, gäller fram till 2020.
I Dalarnas län har samverkansorganet Region Dalarna det
regionala utvecklingsansvaret. Länets 15 kommuner och landstinget är medlemmar i samverkansorganet. Utöver vad som åläggs
Region Dalarna enligt lagen om samverkansorgan i länen arbetar
samverkansorganet också med europa- och turismfrågor och är
länets kollektivtrafikmyndighet. Region Dalarna ansvarar även för
intressebevakning för och viss service till kommunerna.
Dalastrategin – Dalarna 2020 är länets regionala utvecklingsstrategi.
Region Västerbotten är ett samverkansorgan med det regionala
utvecklingsansvaret för Västerbottens län och består av länets 15
kommuner och landstinget. Region Västerbotten har i uppgift att
bl.a. vara ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i
kommunala frågor av gemensamt intresse, att företräda länet
nationellt och internationellt, bl.a. i förhållande till Europeiska
unionen, samt att vara ett forum för övergripande samarbete mellan
organisationer, myndigheter och andra som arbetar med regional
utveckling. Regionen är också regional huvudman för ALMI Företagspartner Nord samt huvudman för regional turismverksamhet
och för länets kollektivtrafikmyndighet.
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Överväganden och förslag

5.1

Övertagande av det regionala
utvecklingsansvaret i Södermanlands,
Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län

Förslag: Landstingen i Södermanlands, Värmlands, Dalarnas
och
Västerbottens
län
ska
överta
det
regionala
utvecklingsansvaret i respektive län.
Skälen för förslaget: Målet för den regionala tillväxtpolitiken
är, som angetts i avsnitt 4.1, att skapa utvecklingskraft i alla delar av
landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Regeringen
har i budgetpropositionen för 2018 anfört att det behövs en
modern och aktiv politik för hela landet som inriktas på att
regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina
särskilda förutsättningar. Detta gäller städer och stadsregioner,
tätorter och tätortsregioner av olika storlek samt olika typer av
landsbygd och landsbygdsregioner (prop. 2017/18:1 utg.omr. 19).
I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län gjorde
regeringen bedömningen att en ändrad ansvarsfördelning kunde
ske i de län som bl.a. kunde uppvisa ett lokalt och regionalt initiativ
att ta över vissa statliga uppgifter. De län som avsågs var Skåne och
Västra Götalands län. Förutsättningarna för en ändrad ansvarsfördelning bedömdes också finnas i Hallands och Gotlands län. I
propositionen framhölls vidare att förslaget om att berörda
landsting och Gotlands kommun skulle få det regionala utvecklingsansvaret inte innebar att några nya organisationsformer skulle
skapas. Det konstaterades dessutom att landstingen i huvudsak har
hälso- och sjukvårdsuppgifter och att de uppgifter som följer av det
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regionala utvecklingsansvaret därför utgör en mindre del av
landstingens verksamhet (prop. 2009/10:156 s. 16).
I propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
konstaterade regeringen att en överföring av det regionala
utvecklingsansvaret från ett samverkansorgan i Uppsala län
respektive länsstyrelserna i Västmanlands, Västernorrlands och
Norrbottens län till landstingen i dessa län innebar att en tydligare
och mer enhetlig organisation för dessa frågor uppnåddes (prop.
2015/16:176 s. 11).
Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län har
numera det regionala utvecklingsansvaret ålagts 13 landsting och
Gotlands kommun. Som anförts i avsnitt 4.1 föreslås i
promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar
och Blekinge län att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ändras så att lagen även omfattar dessa läns landsting.
Regeringen har tidigare framhållit betydelsen av den demokratiska förankringen av det regionala tillväxtarbetet (prop.
2009/10:156 s. 15 och prop. 2015/16:176 s. 11). Om ansvaret för
det regionala utvecklingsarbetet i de nu aktuella länen förs över till
landstingen blir den demokratiska förankringen för dessa uppgifter
tydligare. Vidare är det viktigt att en ändrad ansvarsfördelning i
länen vilar på ett lokalt och regionalt initiativ. De fyra ansökningar
som behandlas i denna promemoria är att betrakta som sådana
initiativ och i samtliga fall har en majoritet av kommunerna inom
respektive län uttryckt sig positivt om en överföring av ansvaret till
landstinget. Samverkansorgan har vidare det regionala utvecklingsansvaret i Södermanlands, Dalarnas, Värmlands respektive Västerbottens län. Ansvaret har således i dessa län till övervägande del
redan förts över från staten till den kommunala nivån.
Det bedöms mot denna bakgrund finnas skäl att, i enlighet med
landstingens önskemål, även för de nu nämnda länen överföra det
regionala utvecklingsansvaret till respektive landsting.
Sammanfattningsvis föreslås att Södermanlands, Värmlands,
Dalarnas och Västerbottens läns landsting, genom ändringar i lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, ska överta det regionala
utvecklingsansvaret. De aktuella landstingen bör, i likhet med de
övriga landsting som har det regionala utvecklingsansvaret, få
använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Vid
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genomförande av val enligt vallagen (2005:857) ska dock fortfarande beteckningen landstingsfullmäktige användas.

5.2

Följdändringar i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län

Förslag: Följdändringar ska göras i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län för att anpassa lagen till att samtliga
län och landsting omfattas av dess bestämmelser.
Skälen för förslaget: Det förslag som lämnas i avsnitt 5.1
innebär, i förening med förslagen i promemorian Regionalt
utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län, att
samtliga län och landsting kommer att omfattas av bestämmelserna
i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Mot denna
bakgrund föreslås att rubriken till och vissa bestämmelser i lagen
ändras.

5.3

Vissa övriga ändringar

Förslag: Lagen om kreditering på skattekonto av stöd till
kommuner för anläggande av telenät och lagen om
samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.
Följdändringar ska göras i lagen om strukturfondspartnerskap, lagen om registrering av verkliga huvudmän och
kommunallagen.
Bedömning: Som en följd av förslagen behöver ett flertal
förordningar ändras.
Skälen för förslaget och bedömningen: Som en följd av att
samtliga län föreslås omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län kommer inget län efter att lagändringarna trätt i
kraft kunna ha ett samverkansorgan med de uppgifter som avses i
lagen om samverkansorgan i länen. Det föreslås därför att lagen om
samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla.
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Till följd av detta finns det behov av att göra ändringar i vissa
lagar som innehåller hänvisningar till sådana samverkansorgan som
avses i lagen om samverkansorgan i länen. Vidare föreslås vissa
andra följdändringar föranledda av ändringarna i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. Ändringarna avser lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap, lagen (2017:631) om registrering av
verkliga huvudmän och kommunallagen (2017:725).
I lagen om strukturfondspartnerskap föreslås även en ändring
med anledning av att länsstyrelserna inte längre kommer ha det
regionala utvecklingsansvaret i något län. Ändringen innebär att
samrådsskyldigheten för strukturfondspartnerskapet inte ska omfatta länsstyrelserna.
Lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät tillämpades i fråga om stödberättigade
åtgärder utförda under perioden 1 juli 2000–31 december 2007.
Den nämnda perioden har sedan länge löpt ut. Stöd kan därför inte
längre lämnas enligt lagen. Eftersom lagen inte längre tillämpas
föreslås att den ska upphöra att gälla.
Promemorians förslag medför slutligen behov av ändringar av
ett flertal förordningar.
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Ikraftträdande

Förslag: Samtliga författningsändringar ska träda i kraft den
1 januari 2019.
Bedömning: Det saknas behov av övergångsbestämmelser.
Skälen för förslaget och bedömningen: Landstingen i Södermanlands, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län har i sina
ansökningar anfört att de vill överta ansvaret för regionala
utvecklingsfrågor fr.o.m. den 1 januari 2019.
Regeringen anser att det är viktigt att beakta de aktuella
landstingens önskemål. Vidare bör ändringarna lämpligen träda i
kraft vid ett årsskifte. Med hänsyn till detta, och med beaktande av
den tid för planering som bl.a. de aktuella landstingen kan behöva,
bör ändringarna träda i kraft den 1 januari 2019.
Några övergångsbestämmelser bedöms inte behövas.
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Konsekvenser

Bedömning: Promemorians förslag medför inte några
konsekvenser utifrån sociala eller miljömässiga perspektiv eller
ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslagen medför inte heller
behov av ytterligare medel. De innebär däremot en ändrad
fördelning av medel mellan berörda länsstyrelser respektive
samverkansorgan och landstinget. Vidare innebär förslagen
konsekvenser för personalen på de berörda länsstyrelserna
respektive samverkansorganen. Därtill kommer kommuner och
landsting i ett län inte längre ha möjlighet att bilda
samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan i länen.
Skälen för bedömningen: De aktuella överföringarna av det
regionala utvecklingsansvaret innebär inte att några nya
organisationsformer skapas. De berörda landstingen har själva
ansökt om att få överta ansvaret, som innebär ett nytt åliggande
och därmed en viss inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
Enligt 14 kap. 3 § regeringsformen får en inskränkning i den
kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt
med hänsyn till de syften som föranlett den. Syftet med att föra
över ansvaret är att skapa ett större kommunalt inflytande i det
regionala utvecklingsarbetet, vilket inte bedöms kunna uppnås på
ett mindre ingripande sätt. Förslaget innebär också att ansvaret,
sett till hela riket, fördelas på ett mer enhetligt sätt. Regeringen
bedömer mot denna bakgrund att överföringen av ansvaret är en
godtagbar inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
I och med förslaget erhåller landstingen i Södermanlands,
Värmlands, Dalarnas, Västerbottens, Stockholms, Kalmar och
Blekinge län nya uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Med hänsyn till att de uppgifter som omfattas av
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förslaget avser verksamheter som redan bedrivs i länen bedömer
regeringen att en överföring av ansvaret till landstingen inte
innebär några konsekvenser utifrån sociala eller miljömässiga
perspektiv, eller ur ett jämställdhetsperspektiv. Förslaget innebär
inte heller att några nya uppgifter tillkommer i det regionala
utvecklingsansvaret. Överföringen ryms därmed inom befintliga
ekonomiska ramar. Den kommer dock att föranleda en
omfördelning av medel. I stället för att samverkansorgan och
länsstyrelsen, som tidigare haft det regionala utvecklingsansvaret,
tilldelas medel kommer medlen nu tilldelas de landsting som
övertar dessa uppgifter.
Medel bör därför föras över till respektive landsting från
anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse. Överföringen av utvecklingsansvaret kommer även att
föranleda en omfördelning av medel under anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Det bör
även fortsättningsvis vara en uppgift för regeringen att fördela
medlen från dessa anslag och att utfärda de föreskrifter som behövs
med anledning av det regionala utvecklingsansvaret. Utgångspunkten är att alla regioner kan och ska bidra till Sveriges hållbara
tillväxt och utveckling.
Personella konsekvenser kommer att uppstå i och med att
uppgifter förs över från länsstyrelserna respektive samverkansorganen till landstingen. Vid genomförandet av förändringen ska de
berörda arbetsgivarna beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Vid en övergång av en del av en verksamhet från en
arbetsgivare till en annan övergår enligt denna reglering de
rättigheter och skyldigheter, som på grund av de anställningsavtal
och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för
övergången, på den nya arbetsgivaren.
Vidare kan landstingens övertagande av de aktuella uppgifterna
påverka hanteringen av de allmänna handlingarna i respektive
verksamhet. Landstingen och länsstyrelserna respektive samverkansorganen förutsätts, i god tid före övertagandet, inleda
diskussioner om hur hanteringen av de allmänna handlingar som
verksamheterna genererar bäst överförs till landstingen.

30

Ds

Konsekvenser

En följd av att lagen om samverkansorgan i länen upphör att
gälla är att kommuner och landsting inte längre kommer att ha
möjlighet att bilda samverkansorgan enligt lagen. Vidare kommer
de befintliga samverkansorganens befogenheter enligt denna lag
och andra författningar upphöra att gälla.
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8

Författningskommentar

8.1

Förslaget till lag om upphävande av lagen
(2000:1335) om kreditering på skattekonto av
stöd till kommuner för anläggande av telenät

Lagen om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för
anläggande av telenät upphör att gälla vid utgången av 2018.
Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

8.2

Förslaget till lag om upphävande av lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen

Lagen om samverkansorgan i länen upphör att gälla vid utgången av
2018. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

8.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:459)
om strukturfondspartnerskap

2§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.
I paragrafen utgår benämningarna berört samverkansorgan och
länsstyrelse. Vidare ersätts benämningen ”berört landsting som
avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” med
”berört landsting enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar”.
Ändringarna innebär att samrådsskyldigheten för strukturfondspartnerskapet inte längre ska omfatta samverkansorgan enligt lagen
om samverkansorgan i länen eller länsstyrelserna.
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Ikraftträdandebestämmelse
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

8.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

1§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.
I paragrafen utgår förteckningen över länen som omfattas av
lagens bestämmelser.
3§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.
I paragrafen ersätts förteckningen över landstingen som
omfattas av lagens bestämmelser med benämningen ”landstingen”.
4§
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.
I första stycket ersätts benämningen ”de landsting som avses i
denna lag” med ”ett landsting”.
I tredje stycket utgår uppräkningen av landsting för vilka
beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt ska användas vid
genomförande av val enligt vallagen (2005:837). I stället anges att
beteckningen landstingsfullmäktige ska användas vid genomförande av val i landstinget enligt vallagen.
5–9 §§
Paragraferna behandlas i avsnitt 5.2.
I paragraferna ersätts benämningen ”de landsting som avses i
denna lag” med ”ett landsting”.
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10 §
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.
I andra stycket ersätts benämningen ”de landsting som avses i
denna lag” med ”landstinget”.
Ikraftträdandebestämmelse
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

8.5

Förslaget till lag om ändring i lagen (2017:631)
om registrering av verkliga huvudmän

1 kap. 2 §
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.
I andra stycket utgår samverkansorgan och juridiska personer
över vilka samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett
direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, från
uppräkningen av de aktörer lagen inte är tillämplig på.
Ikraftträdandebestämmelse
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

8.6

Förslaget till lag om ändring i kommunallagen
(2017:725)

3 kap. 14 §
Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.
I paragrafen ersätts benämningen ”vissa landsting” med ”landsting”. Vidare ersätts hänvisningen till lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län med en hänvisning till lagen om regionalt
utvecklingsansvar.
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Ikraftträdandebestämmelse
Bestämmelsen behandlas i avsnitt 6.
Bestämmelsen anger att lagen träder i kraft den 1 januari 2019.
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Departementsserien 2017
Kronologisk förteckning

1. Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. Ju.
2. Åldersdifferentierat underhållsstöd
och höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar. S.
3. Genomförande av ICT-direktivet. Ju.
4. Sjukpenning i avvaktan på slutligt
beslut. S.
5. Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. N.
6. Förslag till lag om ersättning
till personer som har fått ändrad
könstillhörighet fastställd i vissa fall. S.
7. Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. Ju.
8. Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop. Framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. Ku.
9. Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete. S.

19. Anpassningar av de fastighetsrättsliga,
associationsrättsliga, transporträttsliga
och immaterialrättsliga författningarna
till dataskyddsförordningen. Ju.
20. Regionalt utvecklingsansvar
i Stockholms, Kalmar och Blekinge
län. Fi.
21. Skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument. Fi.
22. Utstationering och vägtransporter. A.
23. Kompletterande bestämmelser
till EU:s förordning om personlig
skyddsutrustning. Fi.
24. Skjutvapen och explosiva varor
– Skärpta straff för de grova brotten. Ju.
25. Nya ungdomspåföljder. Ju.
26. En anpassning till dataskyddsförordningen
– kreditupplysningslagen och några andra
författningar. Ju.
27. Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. Ju.

10. ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbetare. A.

28. En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets
verksamhetsområde. N.

11. Ändrade regler om retroaktivitet
avseende efterlevandestöd. S.

29. Utökade möjligheter till utbyte av
läkemedel. S.

12. Om förenklat beslutsfattande och
särskilda boendeformer för äldre. S.

30. Ett entreprenörsansvar i byggoch anläggningsbranschen. A.

13. Skadeståndets bestämmande
vid finansiell rådgivning. Fi.

31. Elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling. Fi.

14. Vissa ändringar i läkemedelslagen. S.

32. Biologiskt mångfald och ekosystemtjänster. Kontrollstation 2016. M.

15. Ökat konsulärt skydd för
unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar. Genomförande av
direktiv (EU) 2015/637. UD.
16. Arbetsplatsinspektioner och höjd
särskild avgift. Ju.
17. En ny lag om försäkringsdistribution.
Fi.
18. Karensavdrag – en mer rättvis
självrisk. S.

33. Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningar
inom Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområde. A.
34. Ändringar i bestämmelser om val
till Sametinget. K.
35. Körkortslån. A.
36. En snabbare lagföring. Försöksprojekt
med ett snabbförfarande i brottmål. Ju.

38. Livstidsstraff för mord. Ju.

58. EU:s dataskyddsreform – anpassningar
av vissa författningar om allmän
ordning och säkerhet. Ju.

39. Legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer. S.

59. Regelförenklingar inom ekonomisk
familjepolitik. S.

40. Ändringar i vissa författningar inom
Finansdepartementets ansvarsområde
med anledning av EU:s dataskyddsreform. Fi.

60. Genomförande av webbtillgänglighets
direktivet. Fi.

37. Frekventa och omfattande ärenden om
utlämnande av allmän handling. Ju.

41. En omarbetad domstolsdatalag.
Anpassning till EU:s
dataskyddsförordning. Ju.
42. Följdändringar till ny förvaltningslag. Ju.
43. Konsultation i frågor som rör det
samiska folket. Ku.
44. Elmarknadslag. M.
45. En omarbetad utlänningsdatalag.
Anpassning till EU:s dataskyddsförordning. Ju.
46. Kriminalvårdens datalag. Anpassning
till EU:s dataskyddsförordning. Ju.
47. Utredningar avseende vissa skador
och dödsfall. S.
48. Statistik på upphandlingsområdet. Fi.
49. Omedelbart omhändertagande av
barn och unga i vissa internationella
situationer. S.
50. Ett moderniserat medinflytande för
totalförsvarspliktiga. Fö.
51. Sweden’s sixth national report under
the Joint Convention on the safety
of spent fuel management and on
the safety of radioactive waste management. M.
52. Tillgång till upphovsrättsligt
skyddat material för personer
med läsnedsättning. Ju.
53. Rätten till offentlig försvarare.
Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv. Ju.
54. En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom
Miljö- och energidepartementets
verksamhetsområde. M.
55. En karensdag mindre
i arbetslöshetsförsäkringen. A.
56. Bastjänstgöring för läkare. S.
57. Följdändringar till ändrade
mediegrundlagar. Ju.

61. Ett enhetligt regionalt utvecklings
ansvar. Fi.

Departementsserien 2017
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Justitiedepartementet

ILO:s konvention om anständiga
arbetsvillkor för hushållsarbetare. [10]

Elektronisk övervakning
av kontaktförbud. [1]

Utstationering och vägtransporter. [22]

Genomförande av ICT-direktivet. [3]

Ett entreprenörsansvar i byggoch anläggningsbranschen. [30]

Kommunikation för vår gemensamma
säkerhet. Uppdrag om en utvecklad
och säker kommunikationslösning
för aktörer inom allmän ordning,
säkerhet, hälsa och försvar. [7]

Anpassningar till dataskyddsförordningen
av registerförfattningar inom
Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområde. [33]
Körkortslån. [35]
En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen. [55]
Finansdepartementet
Skadeståndets bestämmande vid finansiell
rådgivning. [13]
En ny lag om försäkringsdistribution. [17]
Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms,
Kalmar och Blekinge län. [20]
Skyldighet för vissa offentliga
funktionärer att anmäla innehav av
finansiella instrument. [21]
Kompletterande bestämmelser till
EU:s förordning om personlig
skyddsutrustning. [23]
Elektroniska fakturor vid offentlig
upphandling. [31]

Arbetsplatsinspektioner och höjd
särskild avgift. [16]
Anpassningar av de fastighetsrättsliga,
associationsrättsliga, transporträttsliga
och immaterialrättsliga författningarna
till dataskyddsförordningen. [19]
Skjutvapen och explosiva varor – Skärpta
straff för de grova brotten. [24]
Nya ungdomspåföljder. [25]
En anpassning till dataskyddsförordningen
– kreditupplysningslagen och några
andra författningar. [26]
Genomförande av säsongsanställningsdirektivet. [27]
En snabbare lagföring. Försöksprojekt med
ett snabbförfarande i brottmål. [36]
Frekventa och omfattande ärenden om
utlämnande av allmän handling. [37]
Livstidsstraff för mord. [38]

Ändringar i vissa författningar inom
Finansdepartementets ansvarsområde
med anledning av EU:s dataskyddsreform. [40]

En omarbetad domstolsdatalag.
Anpassning till EU:s
dataskyddsförordning. [41]

Statistik på upphandlingsområdet. [48]

En omarbetad utlänningsdatalag.
Anpassning till EU:s dataskyddsförordning. [45]

Genomförande av webbtillgänglighets
direktivet. [60]
Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar.
[61]
Försvarsdepartementet
Ett moderniserat medinflytande
för totalförsvarspliktiga. [50]

Följdändringar till ny förvaltningslag. [42]

Kriminalvårdens datalag. Anpassning till
EU:s dataskyddsförordning. [46]
Tillgång till upphovsrättsligt
skyddat material för personer
med läsnedsättning. [52]

Rätten till offentlig försvarare.
Genomförande av
EU:s rättshjälpsdirektiv. [53]
Följdändringar till ändrade
mediegrundlagar. [57]

Ändrade regler om retroaktivitet avseende
efterlevandestöd. [11]
Om förenklat beslutsfattande och särskilda
boendeformer för äldre. [12]
Vissa ändringar i läkemedelslagen. [14]

EU:s dataskyddsreform – anpassningar av
vissa författningar om allmän ordning
och säkerhet. [58]

Karensavdrag – en mer rättvis
självrisk. [18]

Kulturdepartementet

Legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer. [39]

Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop. Framtida inriktning
och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. [8]
Ändringar i bestämmelser om val
till Sametinget. [34]
Konsultation i frågor som rör det samiska
folket. [43]
Miljö- och energidepartementet
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Kontrollstation 2016. [32]
Elmarknadslag. [44]
Sweden’s sixth national report under the
Joint Convention on the safety of spent
fuel management and on the safety of
radioactive waste management. [51]
En anpassning till dataskyddsförordningen
av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. [54]
Näringsdepartementet
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
m.m. [5]
En anpassning till dataskyddsförordningen
av dataskyddsbestämmelser inom
Näringsdepartementets verksamhetsområde. [28]
Socialdepartementet
Åldersdifferentierat underhållsstöd och
höjt grundavdrag för bidragsskyldiga
föräldrar. [2]
Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut. [4]
Förslag till lag om ersättning till personer
som har fått ändrad könstillhörighet
fastställd i vissa fall. [6]
Förstärkt rehabilitering för återgång
i arbete. [9]

Utökade möjligheter till utbyte av
läkemedel. [29]

Utredningar avseende vissa skador
och dödsfall. [47]
Omdelbart omhändertagande av barn
och unga i vissa internationella
situationer. [49]
Bastjänstgöring för läkare. [56]
Regelförenklingar inom ekonomisk
familjepolitik. [59]
Utrikesdepartementet
Ökat konsulärt skydd för
unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar. Genomförande av
direktiv (EU) 2015/637. [15]

En departementspromemoria är en utredning som
arbetats fram inom Regeringskansliet. Utredningen
publiceras som en rapport i departementsserien,
förkortad Ds.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2406
Handläggare: Helen Penttilä, Miljöenheten
Datum: 2018-01-03

Regionstyrelsen

Fossilfritt Sverige – deltagande och utmaningar

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg deltar i Fossilfritt Sverige,
att Region Kronobergs målsättningar i Fossilfritt Sverige tas från Region
Kronobergs miljöprogram och Gröna Kronoberg (regional utvecklingsstrategi),
att anta solutmaningen (150 kW installerad effekt år 2020) och
klimatväxlingsutmaningen samt
att anta transportutmaningen, där Region Kronobergs målsättning är att år 2025
endast genomföra och köpa fossilfria inrikestransporter (exklusive flyg).

Sammanfattning
Region Kronoberg har blivit erbjuden att delta i Fossilfritt Sverige. Fossilfritt
Sverige är en plattform för företag och offentlig verksamhet som vill göra Sverige
fossilfritt. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015
och hittills har över 200 aktörer gått med. Förutom en möjlighet att påverka
samhällsomställningen erbjuder initiativet också en möjlighet för dessa aktörer att
visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply samt ta del av Fossilfritt
Sveriges gemensamma utmaningar.
Fossilfritt Sverige ska:
- Vara en länk mellan aktörerna och regeringen för att undanröja hinder till
utsläppsminskningar. T.ex. har Fossilfritt lämnat förslag på skattefri
cykelförmån, flexibla parkeringstal samt ekobonus som kompenserar
extrakostnader när transporter överförs från väg till sjöfart eller järnväg.
- Lyfta goda exempel.
- Konkreta utmaningar för medlemmarna som skyndar på utvecklingen.
Medlemmarna är både företag, regioner/landsting och kommuner t.ex. Växjö
kommun, landstinget och regionförbundet i Kalmar län, Region Östergötland och
Klimatsamverkan Blekinge. Cirka hälften av landets regioner och landsting deltar.
Föreslås att Region Kronoberg deltar i Fossilfritt Sverige, samt antar utmaningar
inom sol, klimatväxling och transportsektorn.
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Fossilfritt Sverige – deltagande och utmaningar
Ärende
Region Kronoberg har blivit erbjuden att delta i Fossilfritt Sverige. Fossilfritt
Sverige är en plattform för företag och offentlig verksamhet som vill göra Sverige
fossilfritt. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015
och hittills har över 200 aktörer gått med. Förutom en möjlighet att påverka
samhällsomställningen erbjuder initiativet också en möjlighet för dessa aktörer att
visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply samt ta del av Fossilfritt
Sveriges gemensamma utmaningar.
Fossilfritt Sverige ska:
- Vara en länk mellan aktörerna och regeringen för att undanröja hinder till
utsläppsminskningar. T.ex. har Fossilfritt lämnat förslag på skattefri
cykelförmån, flexibla parkeringstal samt ekobonus som kompenserar
extrakostnader när transporter överförs från väg till sjöfart eller järnväg.
- Lyfta goda exempel.
- Konkreta utmaningar för medlemmarna som skyndar på utvecklingen.
Medlemmarna är både företag, regioner/landsting och kommuner t.ex. Växjö
kommun, landstinget och regionförbundet i Kalmar län, Region Östergötland och
Klimatsamverkan Blekinge. Cirka hälften av landets regioner och landsting deltar.
Åtaganden
Fossilfritt Sverige har en gemensam deklaration som alla medlemmar står bakom :
-

Världen behöver bli fossilfri och Sverige ska gå före.
Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa våra utsläpp och vi har mål för
utsläppsminskning.
Vi utmanar andra i Sverige och världen och välkomnar andra att ansluta
sig.

Åtaganden i Fossilfritt Sverige:
• Att man står bakom deklarationen.
• Att man har mål för utsläppsminskning och att man redovisar sina
klimatmål öppet.
Resurser

Det är frivilligt för medlemmarna att delta i samverkansgrupper och
utmaningar.För närvarande finns det samverkansgrupper inom personbilar,
godstransporter, flyg, hållbara finanser, förnybar energi, digitalisering och
delningsekonimi samt fossilfrihet i avtal och upphandlingar. Föreslås att Region
Kronoberg endast ingår i samverkansgrupper i de fall och i den omfattning som
tjänstemän har behov och nytta av för sin omvärldsbevakning. Inga extra resurser
krävs för medlemskapet.
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Utmaningar

Utmaningarna är frivilliga och medlemmarna kan anta dessa i efterhand via
hemsidan. För närvarande finns fyra st utmaningar men fler kommer att erbjudas.
Transportutmaningen: Senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria
inrikestransporter.
Alla transporter som organisationen själv utför eller köper räknas in, däremot
räknas inte transporter av varor där vi inte betalat för transporten. Flyg ingår inte i
transportutmaningen. Organisationer som antar transportutmaningen ska även
ange vilket år de har som mål att vara fossilfria, t.ex. har Växjö kommun, Region
Skåne och Landstinget i Kalmar län som mål att vara fossilfria år 2020.
Kronobergs län ska enligt våra regionala miljömål vara fossilfritt år 2030 och
enligt mål i vår regionala utvecklingsstrategi ”Gröna Kronobreg 2025” ska
energianvändningen i länet år 2025 vara 80 % förnybar. Genom att Region
Kronoberg antar ett mål om fossilfria inrikestransporter för vår egen verksamhet
bidrar vi till att uppnå målet ”på väg mot ett plusenergilän år 2025” i Gröna
Kronoberg.
Tjänstebilsutmaningen: Enbart köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller
biogasbilar som tjänstebilar eller förmånsbilar senast från och med år 2020.
Utmaningen omfattar personbilar som används i verksamheten och personbilar
som den anställde får använda privat. Lastbilar och arbetsmaskiner omfattas inte
av utmaningen. Region Kronoberg kommer inom ett år att göra en ny
fordonsupphandling. Planen är att ersätta befintliga dieselbilar med förnybart
drivmedel som t.ex. biogas och el. Eftersom biogas inte finns tillgängligt på alla
orter i länet bedömer transport och miljöenheten att vi fortsatt kommer ha ett
behov av etanolbilar för längre resor. Miljöenheten föreslår därför att regionen
inte antar denna utmaningen utan istället sätter upp mål om en fossilfri
fordonsflotta i hållbarhetsprogrammet som tas fram under 2018. För att
möjliggöra upphandligen av fler bilar som drivs med el och gas arbetar
miljöenheten tillsammans med fastigheter och transport med att ta fram en plan
för laddinfrastruktur och en prioriteringsordning för drivmedel vid avrop av
fordon.
Solutmaningen: Senast år 2020 ska organisationen ha installerat solceller och
producerar egen solel.
I denna utmaningen ska organisationerna även ange uppskattad installerad effekt
år 2020. Deltagande organisationer har angett installerade effekter på allt från 103000 kW, till exempel har Landstinget i Västernorrland angett 350 kW, Region
Skåne 700 kW och Växjö kommun 500 kW.
Region Kronoberg har sammanlagt installerat 55 kW solceller på Ljungby lasarett
och Folktandvården Linné på Teleborg. På vuxenhabilitering och psykiatrin på
Sigfridsområdet i Växjö kommer det installeras ytterligare minst 80 kW,
omfattningen är inte beslutad ännu. En uppskattning är att vi kommer ha
installerat minst 150 kW solceller år 2020 men denna siffra kan komma att
justeras i samband med målsättningar i hållbarhetsprogrammet och i planeringen
av byggprojekten.
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Klimatväxlingsutmaningen: Organisationen har eller planerar ett
klimatväxlingsprogram för organisationens resor.
Region Kronoberg har redan idag ett klimatväxlingsprogram där 10 % av
kostnaden för flygresorna läggs i en intern klimatfond som används till åtgärder
som minskar klimatutsläppen t.ex. cyklar, videokonferensutrustning, kampanjer
m.m.
Syfte och fördelar med Fossilfritt Sverige

-

Ett sätt att ta del av omvärldsbevakning och politiska beslut inom området
genom ex. nyhetsbrev och konferenser.
Få inspiration och vägledning samt öka farten i klimatarbetet med hjälp av
utmaningarna.
Synliggöra vårt klimatarbete

Genomförande
Region Kronobergs mål om utsläppsminskningar anges i samband med anmälan
och publiceras på Fossilfritt Sveriges hemsida. Mål om utsläppsminskningar
föreslås tas från Region Kronobergs nuvarande miljöprogram, enligt nedan:
-

80 % av den totala energianvändningen i länet kommer från förnybara
energikällor år 2025.
Samtliga fordon i upphandlad kollektivtrafik ska köras med förnyelsebara
drivmedel 2020.
Region Kronoberg ska verka för en klimatsmart och hälsosam
arbetspendling för alla medarbetare
Till 2018 ska el- och värmeförbrukningen i regionens egna fastigheter
minska med 7 % jämfört med 2013 och 95 % av värmeförbrukningen ska
vara förnybar.
Till 2018 ska minst 75 % av resorna med fordon i bilpoolen ske med
förnybart bränsle.

I samband med anmälan anges vilka utmaningar Region Kronoberg vill delta i.
Information om nya utmaningar och beslut om deltagande beslutas av
Regionstyrelsen. Omvärldsbevakning till tjänstemän sker via nyhetsbrev från
Fossilfritt Sverige varje månad samt ev. deltagande i konferenser m.m.
Utmaningarna ses över och revideras 2019 med utgångspunkt i det
nya hållbarhetsprogrammet som regionfullmäktige ska fastställa under senare
delen av 2018.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Medlemskap i Fossilfritt Sverige innebär inte någon kostnad och deltagandet
bedöms inte innebära någon extra arbetsinsats utan ses som en
omvärldsbevakning och vägledning i klimatarbetet.
Vissa utmaningar kan innebära en ökad investeringskostnad. I de fall en utmaning
innebär kostnad bereds och prioriteras denna i samband med årlig
investeringsplan.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2406
Handläggare: Johanna Bergström, miljöenheten
Datum: 2017-12-22

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås att besluta:
att Region Kronoberg deltar i Fossilfritt Sverige.
att Region Kronobergs målsättningar i Fossilfritt Sverige tas från Region
Kronobergs miljöprogram och Gröna Kronoberg (regional utvecklingsstrategi).
att anta solutmaningen (150 kW installerad effekt år 2020),
klimatväxlingsutmaningen samt transportutmaningen.
att Region Kronobergs målsättning i transportutmaningen är att år 2025 endast
genomföra och köpa fossilfria inrikestransporter (exkl. flyg)
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-22
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Internkontrollplan för Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2018 (17RK1250)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna Internkontrollplan 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen
upprätta en intern kontrollplan (IK-plan). Hälso- och sjukvårdsledningen har identifierat
och riskbedömt 17 rutiner/processer som kritiska för att styrning mot fastställda mål
ska fungera. Dessa rutiner/processer ska under 2018 vara föremål för särskild
granskning.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta att föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna Internkontrollplan 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Granskningsplan intern kontroll 2018 hälso- och
sjukvårdsnämnden
 Intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvård 2018

2017-11-24
Region Kronoberg
Hälso- och sjukvård

Intern styrning och kontroll 2018
Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

1 Inledning
Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska
årligen upprätta en intern kontrollplan (IK-plan). I det följande redogörs för
intern kontrollplan Hälso- och sjukvård 2018. Dessutom beskrivs metod för
framtagandet vilken följer Region Kronobergs anvisning för detsamma.

2 Intern kontrollplan
Internkontrollplan ska enligt reglementet för intern styrning och kontroll
innehålla:
 Vilka kontrollmoment som ska följas upp
 Genomförd riskanalys/bedömning
 Omfattning och frekvens på uppföljningen
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
 Till vem uppföljningen ska rapporteras
 När rapporteringen ska ske
2.1 Framtagning av intern kontrollplan
Direktörerna/motsvarande ansvarar för framtagande av förslag till intern
kontrollplan för respektive nämnd/styrelse utifrån dessa anvisningar. I arbetet att
ta fram intern kontrollplan an ska följande steg genomföras:
1. Genomför riskanalys/bedömning
2. Identifiera kontrollmoment
3. Identifiera kontrollmetod
4. Utse kontrollansvarig för respektive kontroll (uppföljning inkl. rapportering).

3 Metod riskanalys/bedömning
För att kunna genomföra en riskbedömning av viktiga
processer/rutiner/system/aktiviteter måste en riskanalys genomföras.
Riskanalysen ska identifiera de viktigaste processer, rutiner, system och
aktiviteter kopplat till verksamhetens mål. I analysen ingår att identifiera
potentiella risker. I riskbedömningen ingår att bedöma konsekvenserna och
sannolikheten för riskerna. Riskanalys och riskbedömning ligger till grund för
identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen.
Efter genomförd riskbedömning är det de risker med riskvärde 9-16 som
hanteras i den interna kontrollplanen.
Utgångspunkter i riskanalysen kan vara att: identifiera vilka processer/rutiner som
inte får gå fel, erfarenheter av brister i verksamhetssystem, granskningsrapporter,
omvärldsfaktorer, lagar, reglementen, policydokument, riktlinjer,
rutinbeskrivningar, system.
Följande frågor kan användas som utgångspunkt vid riskanalysen:
 Vilka risker finns att målen inte uppfylls?
 Vad är konsekvenserna av att målen inte uppfylls?
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3.1

Vilka system och rutiner har vi byggt upp för att förebygga och hantera
dessa risker? D v s identifiera kritiska processer/rutiner, potentiella
risker och felkällor, bedöma konsekvenserna och i vilken grad riskerna
kan kontrolleras, dvs även beakta hur riskerna ska bearbetas och
eventuellt åtgärdas.
Riskanalys/bedömning

Begreppsförklaring:
 Risk: Identifierad risk
 Process/system/rutin/aktivitet: I riskanalysarbetet inom respektive förvaltning
ska de viktiga Processer/System/Rutiner/Aktiviteter identifierats som har
risker kopplade tills sig.
 Konsekvens: Bedömning av riskens konsekvens utifrån fördefinierad skala
(se 3.2)
 Sannolikhet: Bedömning av sannolikhet att risken ska inträffa utifrån
fördefinierad skala (se 3.2)
 Riskvärde: Sannolikhet multiplicerat med konsekvens (de risker med
riskvärde 9-16 tas med i interna kontrollplanen)
 Åtgärd/hantering: Åtgärder för att eliminera/minska risken
3.2 Skalor för riskbedömning
Riskbedömning innebär uppskattning av konsekvenser och sannolikhet/risk i
processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska
elimineras/minskas.
Sannolikhet: Sannolikheten för att risken ska inträffa. Värderas i en 4-gradig
skala.
Konsekvens: De verksamhetsmässiga, ekonomiska, mänskliga, politiska,
förtroendemässiga mm konsekvenser som skulle kunna uppstå om risken
inträffar. Värderas i en 4-gradig skala.
Riskvärde: Sannolikhetsvärde och konsekvensvärde multiplicerat med varandra.
Riskbedömning: Den bedömning som görs utifrån riskvärdet.
Konsekvens
4 Allvarlig

4

8

12

16

3 Kännbar

3

6

9

12

2 Lindrig

2

4

6

8

1 Försumbar

1

2

3

4

Sannolikhet:

1 Osannolik

2 Mindre
sannolik

3 Möjlig

4 Sannolikt

Konsekvens
1 Försumbar: är obetydlig för intressenter och Region Kronoberg
2 Lindrig: uppfattas som liten av intressenter och Region Kronoberg
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3 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Kronoberg
4 Allvarlig: är så stor att fel inte får inträffa
Sannolikhet
1 Osannolik: risken är praktisk taget obefintlig för att fel ska uppstå
2 Mindre sannolik: risken är mycket liten för att fel ska uppstå
3 Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4 Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå
Matris riskbedömning:
Riskvärde

Riskbedömning

Åtgärd/hantering

13-16

Direkt åtgärd krävs

Riskerna ska elimineras/minimeras och ska tas med i den
interna kontrollplanen

9-12

Reducera riskerna

Risken ska tas med i intern kontrollplan. Eventuellt behövs
också andra åtgärder för att eliminera/minska riskerna.

4-8

Håll under uppsikt

Rutinen/processen bör hållas under uppsikt

1-3

Inget agerande krävs

Riskerna är kända och accepteras
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Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment
(Utifrån risk/svarar på
risk)

Riskbedömning

Kontrollmetod
(omfattning och frekvens)

Kontrollansvarig

Stickprov information

HSD/Chefläkare

Invånare
Undvika onödiga vårdskador

Kontrollera att rutin för
basala hygien- och
klädrutiner är kända och
följs

4*3=12

Undvika onödiga vårdskador

Säkerställa adekvat och
evidensbaserad
läkemedelsförskrivning

4*3=12

Läkemedelsgenomgångar
som mäts kontinuerligt
och rapport i delår och
årsberättelse.

HSD/Chefläkare

Förbättra patientens
delaktighet

Upplevd delaktighet

3*3=9

Återkoppla resultat i
Vårdbarometern (en gång
per år)

HSD/Chefläkare

Fattande av delegationsbeslut

Efterlevnad av
delegationsordningar

3*3=9

Stickprov, 1 gång per år
(Dnr eller ärendenr)

Kanslidirektör

Punktprevalensmätning
2ggr /år (SKL)

Resultat
uppföljning
(Är kontrollmomentet
uppfyllt, Ja/Nej)

Avvikelse
(Fylls i vid Nej
i Resultat
uppföljning)

Hälso- och sjukvård

Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment
(Utifrån risk/svarar på
risk)

Riskbedömning

Kontrollmetod
(omfattning och frekvens)

Kontrollansvarig

Medarbetare
Säkerställa
kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplaner

4*4=16

Del av strategisk
planering (kontinuerlig
mätning)

HR-chef

Säkerställa god arbetsmiljö

Systematisk
arbetsmiljörond

3*3=9

Återkoppla resultat i
medarbetarenkätn (vart
annat år)

HR-chef

Arbtssmiljörond xI/år
Följa upp sjukfrånvaro
Förbättra medarbetares
delaktighet

Regelbundna
arbetsplatsträffar

3*3=9

Återkoppla resultat i
medarbetarenkät samt
arbetsmiljörond med frekv
enl ovan.
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Resultat
uppföljning
(Är kontrollmomentet
uppfyllt, Ja/Nej)

Avvikelse
(Fylls i vid Nej
i Resultat
uppföljning)

Hälso- och sjukvård

Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment
(Utifrån risk/svarar på
risk)

Riskbedömning

Kontrollmetod
(omfattning och frekvens)

Kontrollansvarig

Verksamhetsutveckling
Säkerställa vård av hög
kvalité

Medicinska riktlinjer och
vårdprogram är kända
och följs

4*3=12

Uppföljning i nationella
kvalitetsregister och öppna
jämförelser (löpande på
www.varden isiffror.se,
rapport i delårs-och
årsrapport)

HSD/Chefläkare

Rutin för att säkerställa
processutveckling

Handlingsplaner för
processgenomgångar,
standardiserade
vårdförlopp samt
produktions- och
kapacitetsplanering

4*3=12

Uppföljning av
handlingsplaner sker
månadsvis i
uppföljningsverktyg på
webben.

HSD/Chefläkare

Ledningsansvar/organisation
allvarlig händelse/akut
omhändertagande

Säkerställa att utbildning
och övning genomförs
enligt framtagen plan

4*2=8

Uppföljning av
handlingsplan. Utvärdering
av rutinen

HSD/Chefläkare

Rutin vid driftavbrott ITsystem/MT-utrustning

Säkerställa att rutiner
kommuniceras

3*3=9

Uppföljning och utvärdering
av rutin(en gång per år samt
efter allvarlig händelse)

HSD/Chefläkare

Rutin för loggkontroll
journalsystem

Förtydliga och säkerställa
att rutiner kommuniceras

3*3=9

Uppföljning och utvärdering
av rutin (löpande)

HSD/Chefläkare

Dokument- och
ärendehanteringsprocess

Ärenden hanteras på ett
ändamålsenligt sätt

3*3=9

Uppföljning och utvärdering
av rutin (löpande)

Kanslidirektör

Tillgänglighet (följs
kontunuerligt via mätning i
Qlikview samt rapport i
delårsrapport.)
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Resultat
uppföljning
(Moment uppfyllt
Ja/Nej)

Avvikelse
(Fylls i vid Nej
i Resultat
uppföljning)

Hälso- och sjukvård

Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment
(Utifrån risk/svarar på
risk)

Riskbedömning

Kontrollmetod
(omfattning och frekvens)

Kontrollansvarig

Ekonomi
Rättvisande resultat

Anvisningar upprättas och
kommuniceras

2*2=4

Genomgång av
anvisning/checklista

Ekonomichef

Säkerställa ekonomisk
uppföljning som
beslutsunderlag för ledning
och styrning

Relevant stöd/analys på
respektive organisatorisk
nivå/enhet

2*2=4

Rapport/controllerdialog
månadsvis

Ekonomichef

Fakturahantering hyrpersonal

Undvika felaktig
utbetalning

2*2=4

Genomgång av rutin 2
ggr/år

Ekonomichef

Privata vårdgivare med
upphandlat vårdavtal eller
*)
samverkansavtal

Kontroll och uppföljning i
enlighet med avtal

2*2=4

Uppföljning av mål och
riktlinjer enligt avtal en
gång per år

Ekonomichef
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Resultat
uppföljning
(Moment uppfyllt
Ja/Nej)

Avvikelse
(Fylls i vid Nej
i Resultat
uppföljning)
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*)Privata vårdgivare med upphandlat vårdavtal eller samverkansavtal

Vårdgivare

Verksamhet

Avtalstid

Ortopedicum AB

Ortopedi (LOU)

20180101-20201231

Tommy Larsson
Avonova Specialistvård AB

Gynekologi (LOU)

Gynekologi (LOU)

Gynekologi (LOU)

Kersti Carstairs

20120301-20160228

Löpande enligt
uppdrag

201800301-20210228

Löpande enligt
uppdrag

Option 2x2 år tom 20250228
Naprapati (LOU)

Rurik Bonnevier
Fysiokliniken Kersti Carstairs

Löpande enligt
uppdrag

Option 1x2 år tom 20180228

Marie-Louise Berg Lekås
Bonnevier Naprapatmottagning

20160101-20191231
Option 1x2 år tom 20211231

Besima Sokol
Praktikertjänst AB

Löpande enligt
uppdrag

Option 2x2 år tom 20241231

Irene Savvidou
Praktikertjänst AB

Uppföljningsfrekvens

20160101-20191231

Löpande enligt
uppdrag

Option 1x2 år tom 20211231
Fysioterapi (LOU)

20160101-20191231
Option 1x2 år tom 20211231
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Löpande enligt
uppdrag

Resultat
uppföljning
(Moment uppfyllt
Ja/Nej)

Avvikelse
(Fylls i vid Nej i
Resultat
uppföljning)

Hälso- och sjukvård

Kulla & Peter Kraft AB

Fysioterapi (LOU)

Peter Kraft
Ida Andersson

20131201-20171231

Löpande enligt
uppdrag

Option 1x2 år tom 20191231
Fysioterapi (LOU)

20120605-20160531

Löpande enligt
uppdrag

Option 1x2 år tom 20180531
Sankt Lukasmottagningen
(skolungdom)

Psykoterapi (LOU)

20180101-20191231

Löpande enligt
uppdrag

Option 2x1 år 20211231
Hudspecialisterna i Växjö AB/ Steinar
Sjöborg

Hud- och könssjukdomar (LOL)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Växjö Medical Center/ Tore Nilsen

Hud- och könssjukdomar (LOL)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Vagn Eriksen Läkarpraktik AB

Invärtesmedicinska specialiteter
(LOL)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Dag-Martin Nilsson

Vissa opererande specialiteter
(LOL)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Pierre Francois AB

Psykiatriska specialiteter (LOL)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Eva Svenmar

Ögonsjukdomar (LOL)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Ambré&Brunnström AB/ Karin
Brunnström

Vissa opererande specialiteter
(LOL)

20091001- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Ambré&Brunnström AB/ Torbjörn
Ambré

Vissa opererande specialiteter
(LOL)

20130101- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag
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Växjö Psykiatrimottagning AB/ Elsie
Petersson

Psykiatriska specialiteter (LOL)

Vilande tom 20191231

Löpande enligt
uppdrag

Babek Barzani

Invärtesmedicinska specialiteter
(LOL)

20180101- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Alena Wedebrand

Fysioterapi (LOF)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Carolina Almgren

Fysioterapi (LOF)

20170101-tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Gabrielle Posse

Fysioterapi (LOF)

20170515-tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Marianne Linnér Jerreling

Fysioterapi (LOF)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Idrottskliniken i Växjö AB /Stefan
Petersson

Fysioterapi (LOF)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Psysio-Inspiration i Växjö HB/ Bengt
Sundell

Fysioterapi (LOF)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Boel Sjöstrand

Fysioterapi (LOF)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Aktiv Rehab i Ljungby/ Said Nazzal

Fysioterapi (LOF)

Tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

BIR Fysioterapi AB/ Katarina Eriksson

Fysioterapi (LOF)

20100201- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Fysioterapikliniken Hovmantorp AB/
Bengt Andersson

Fysioterapi (LOF)

20100501- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Daniel Ericsson

Fysioterapi (LOF)

20110701- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag
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Timmy Gustafsson

Fysioterapi (LOF)

20121001- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Praktikertjänst AB/ Malin Koskull

Fysioterapi (LOF)

20110201- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Elin Karlsson

Fysioterapi (LOF)

20100901- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Växjö Fysioterapi AB/ Sofie Petersson

Fysioterapi (LOF)

20110701- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Petra Wilhelmsson Eriksson

Fysioterapi (LOF)

20120401- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

LR Fysio AB/ Lena Ravelli

Fysioterapi (LOF)

20130601- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Anna Schönbeck

Fysioterapi (LOF)

20160401- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Idrottsskademottagningen i Ljungby
AB/ Henrik Abelson

Fysioterapi (LOF)

20151019- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Sjukgymnastik Centrum i Växjö AB/
Olof Hjertman (kommer att säljas
under början av 2018)

Fysioterapi (LOF)

20140901- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag

Magnus Fysioterapi AB/ Magnus
Fiedler

Fysioterapi (LOF)

20130101- tillsvidare

Löpande enligt
uppdrag
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Riskanalys/bedömning
Verksamhet/förvaltning: Hälso- och sjukvård
Nr

Risk

1

Vårdskador orsakar lidande, smitta
och förlänger vårdtid

2

Felaktig läkemedelsanvändning

3

Bristande delaktighet patient

Process/
System/
Rutin
Undvika onödiga
vårdskador
Undvika onödiga
vårdskador
Förbättra patientens
delaktighet
Efterlevnad av
delegationsordningar
Säkerställa
kompetensförsörjning
Säkerställa god
arbetsmiljö
Förbättra medarbetares
delaktighet

År: 2018
Konsekvens

Sannolikhet

Riskvärde

4

3

12

Genomföra patientsäkerhetsarbete

4

3

12

Läkemedelsgenomgångar

3

3

9

Personcentrerad vård

3

3

9

Kommunicera delegationsordning

4

4

16

Rekrytering/utbildning

3

3

9

Genomföra arbetsmiljörond

3

3

9

Regelbundna arbetsplatsträffar

Åtgärd/hantering

5

Beslut fattas utan stöd i
delegationsordning
Brist på/Felaktigt använd
kompetens

6

Otillfredsställande arbetsmiljö

7

Bristande delaktighet medarbetare

8

Bristande kvalitet i vård och
behandling

Säkerställa vård av hög
kvalité

4

3

12

Kommunicera medicinska riktlinjer och
vårdprogram

9

Onödig väntan, fördröjd diagnos,
felaktigt använda resurser

Rutin för att säkerställa
processutveckling

4

3

12

Genomföra processgenomgångar,
standardiserade vårdförlopp samt
produktions- och kapacitetsplanering

10

Störning betr ledningsansvar
allvarlig händelse/akut
omhändertagande

Ledningsansvar/organi
sation allvarlig
händelse/akut
omhändertagande

4

2

8

Säkerställa att utbildning och övning
genomförs enligt framtagen plan

11

Fördröjd/felaktig information,
fördröjd behandling

Rutin vid driftavbrott ITsystem/MT-utrustning

3

3

9

Säkerställa att reservrutiner
kommuniceras

12

Felaktig hantering av
patientinformation

Rutin för loggkontroll
journalsystem

3

3

9

Förtydliga, kommunicera och
kvalitetssäkra rutin

4
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13
14
15

Ärenden fördröjs/hanteras felaktigt
Brister i ekonomiska
beslutsunderlag
Bristande stöd/analys på
respektive organisatorisk
nivå/enhet

Ärendehantering

3

3

9

Utbilda i och kvalitetssäkra rutin

Rättvisande resultat

2

2

4

Anvisningar upprättas och kommuniceras

Ekonomisk uppföljning
för ledning och styrning

2

2

4

Dialog/stöd budget uppföljning

16

Felaktig betalning av fakturor
hyrpersonal

Fakturahantering

2

2

4

Genomgång av rutin, dokumentation och
kommunikation

17

Verksamhet följer inte fullmäktiges
mål och riktlinjer

Avtalsuppföljning

2

2

4

Konsekvens enligt avtal
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§130

Internkontrollplan för Regionala
utvecklingsnämnden 2018
(17RK1251)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2018 för regionala utvecklingsnämnden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen
upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisningar. IK-plan utarbetas utifrån
genomförd riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i respektive nämnd för
beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och kontrollsystemet fungerar
tillfredställande utifrån fastställda mål.
Risker som har värderats mellan 9-16 i riskanalysen, ska hanteras i IK-planen.
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2018 för regionala utvecklingsnämnden.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Internkontrollplan för Regionala utvecklingsnämnden 2018.
 Internkontrollplan Regionala utvecklingsnämnden 2018.

Internkontrollplan Regionala utvecklingsnämnden 2018
Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment

Riskbedömning

(Utifrån risk/svarar på risk)

Kontrollmetod

Kontrollansvarig

(omfattning och
frekvens)

Resultat
uppföljning
(Är kontrollmomentet uppfyllt,
Ja/Nej)

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling
Bristfällig styrning av
bolag som verktyg för
genomförande av
styrdokument

Att bolagen inte används
som strategisk resurs i
genomförandet av
Region Kronbergs mål

9

Risk för att inte kunna
vara
drivandeutvecklingsaktör
på grund av att rollen
som Regional
utvecklingsaktör inte är
tydlig eller känd bland
aktörer som vi har avtal
med

Att Regional utveckling
inte kan nå resultat i full
utsträckning

9

Ekonomi

Genomfört
strukturerat
verksamhetssamtal
1 gång/år

Verksamhetsansvarig
Hållbar tillväxt

Uppföljning
löpande vid
avstämningar

Verksamhetschefer

Regional
utvecklingsdirektör

Regional
utvecklingsdirektör

Avvikelse
(Fylls i vid Nej i
Resultat
uppföljning)

Filhantering vid
fakturering av kurs och
konferens uteblir

Utebliven fakturering vid
filhantering

9

Stickprov av 10
fakturor 2 gånger
per år

Ekonomichef
Regional utveckling

Riskanalys/bedömning

Verksamhet/förvaltning: Regionala utvecklingsnämnden

Nr

Risk

1

Risk för att ärenden inte
hantera enligt regionens
riktlinjer

2

Risk för att beslut fattas
utan stöd i
delegationsordning

År: 2018

Process/
System/
Rutin

Konsekvens

Dokument- och
ärendehanteringen
inom regionala
utvecklingsnämnden

3

Efterlevnad av
delegationsordningar

3

Sannolikhet

Riskvärde

2

6

2

6

Åtgärd/hantering

Kommentarer

I Regionstyrelsens riskanalys,
insatser för att förtydliga ärendens
gång och hemvist. Regional utv.
dir för dialog med kanslidirektör
särskilt kring ärenden som kan
röra RUN och RS.

K= Felaktigheter i
ärenden, ärenden som
missar eller hamnar
fel.

Rutiner finns för egenkontroll

K = Beslut blir
ogiltiga, påverkar
externa aktörer
negativt, och Region
Kronobergs anseende
om besluten inte går
att lita på

S= låg, väl inarbetade
rutiner

S=låg, väl inarbetade

rutiner finns.
3

4

Risk för att inköp görs
utan upphandling

Efterlevnad av LOU

Risk för att 1:1-medel inte
beslutas enligt förordning

Projektbeslut

3

3

1

2

3

6

Upphandlingsavdelningen anlitas
för alla inköp över halvt
basbelopp.

K = Bryter mot lagen.

Rutiner för projektberedning

K = Bryter mot
förordningen.

S= Låg, rutin finns.

S = Låg. Inarbetade
rutiner som är mer
långtgående än
förordningens krav.
5

Risk för att 1:1-medel inte
utbetalas enligt krav i
förordning

Projekthantering

3

2

6

Rutiner för projekthantering

K = Bryter mot
förordningen,
felaktigheter i
utbetalningar.
S= Låg. Nya rutiner
inför 2017 men viss
sårbarhet i
hanteringen kan
finnas.

6

Risk för bristfällig styrning
av bolag som verktyg för
genomförande av
styrdokument.

Bolag under regionala
utvecklingsnämnden

3

3

9

Till IK-plan

K= Avstånd mellan
verksamhet, ägare
verksamhet
S = Medel, verktyg för

styrning finns.
7

Risk för att inte vara en
”Drivande
utvecklingsaktör” på grund
av brist på stödprocesser
ex. kommunikativt- och
IT-stöd.

Intern service

2

3

6

Följs upp regelbundet av
ledningsgruppen för Regional
utveckling

Konsekvens: att
interna stödsystem
inte är anpassade efter
arbetssätt påverkar
Region Kronobergs
möjligheter att vara en
”drivande regional
utvecklingsaktör”
Sannolikhet: medel,
återkommande
problem, men nya ITlösningar införs 2017.

8

9

Risk för att filhantering vid
fakturering av kurs och
konferens uteblir.

Affärssystemet

Risk för att GDPRlagstiftningen inte följs

Efterlevnad av lag

3

3

9

Till IK-plan

K: medel
intäktsbortfall
S: medel, nytt
affärssystem införs
2018.

4

2

6

Rutiner tas fram centralt

K: Hög, kan innebära
en hög kostnad
S: Medel. Rutiner
utifrån kartläggning
ska tas i bruk under
2018.

10

Risk för att inte kunna vara Avtal med aktörer
drivandeutvecklingsaktör

3

3

9

IK-plan

K: Hög, ineffektivitet,
Regional utveckling

på grund av att rollen som
Regional utvecklingsaktör
inte är tydlig eller känd
bland aktörer som vi har
avtal med

kan inte ta nå resultat
fullt ut.
S: hög, ser tydliga
tecken på att det finns
brister.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-19

§100

Internkontrollplan 2018 för
Trafiknämnden (17RK1252)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2018 för Trafiknämnden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar
till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna
internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma.
Inga större förändringar avseende vare sig arbetssätt eller uppföljningsmetod är införda i
internkontrollplanen för 2018. Endast några smärre förändringar i riskbedömning och
riskbeskrivning föreslås; dock med bibehållna totala riskvärden.
Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den
omfattning som anges i planen. Uppföljningen av internkontrollplan 2018 ska senast ske
i oktober månad 2018, för efterföljande rapportering till respektive nämnd och
regionstyrelsen.
Förslag till beslut

Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2018 för Trafiknämnden.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Internkontrollplan 2018 för Trafiknämnden
 Intern styrning och kontroll, anvisningar

2017-06-28
Region Kronoberg
Regionstaben

Intern styrning och
kontroll
Anvisningar
Bilaga till ”Intern styrning och kontroll – Reglemente och
tillämpningsanvisningar”

REGION KRONOBERG

Innehåll
1
2

Inledning..................................................................................................................... 3
IK-plan........................................................................................................................ 3
2.1
Framtagning av IK-plan................................................................................... 3
2.2
Uppföljning och rapportering av intern kontrollplan ................................. 4
2.3
Mall IK-plan ...................................................................................................... 4
3 Metod riskanalys/bedömning ................................................................................. 7
3.1
Mall riskanalys/bedömning ............................................................................. 7
3.2
Skalor för riskbedömning ..............................................................................10

Sida 2 av 10

REGION KRONOBERG

1 Inledning
I dessa anvisningar redogörs för hur arbetet med intern styrning och kontroll ska
genomföras och följas upp. I Intern styrning och kontroll - Reglemente och
tillämpningsanvisningar, beskrivs fördelning av ansvar och hur reglementet ska
tillämpas.
Intern styrning och kontroll ska bygga på en helhetssyn avseende Region
Kronobergs verksamhet och mål. Den omfattar mål, strategier, styrning,
uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas
inbyggda kontroll- och uppföljningssystem. Genom att samordna detta utifrån de
fyra perspektiven i balanserat styrkort – invånare, medarbetare,
verksamhetsutveckling, ekonomi - kan effektivisering och säkerställande av hela
styrprocessen uppnås.
Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska
årligen upprätta en intern kontrollplan (IK-plan). Respektive
direktör/motsvarande utarbetar en IK-plan utifrån genomfört riskanalysarbete
inom förvaltningen/motsvarande vilken tas upp i respektive nämnd/styrelse för
beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och kontrollsystemet
fungerar tillfredsställande utifrån fastställda mål.
Planeringsavdelningen är processägare för IK-planerna. Planeringsavdelningens
funktion för Krisberedskap ansvarar för framtagning av reglemente, anvisningar
samt vara metodstöd åt verksamheterna vid framtagning av IK-planer.
Uppföljning av kontrollmomenten i IK-planen sker senast i oktober månad och
redovisas i respektive nämnd/styrelse. Därefter redovisar
förvaltningsdirektörerna/motsvarande resultatet i regiondirektörens
ledningsgrupp för förankring och förslag på förbättringsarbete till kommande
plan (som beslutas i december). IK-planerna är tätt kopplade till
verksamhetsplanerna och fastställs av respektive nämnd/styrelse i december för
kommande verksamhetsår.

2 IK-plan
IK-planen ska enligt reglementet för intern styrning och kontroll innehålla:
 Vilka kontrollmoment som ska följas upp
 Genomförd riskanalys/bedömning (se kap 3 för metod)
 Omfattning och frekvens på uppföljningen
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
 Till vem uppföljningen ska rapporteras
 När rapporteringen ska ske
2.1 Framtagning av IK-plan
Direktörerna/motsvarande ansvarar för framtagande av förslag till IK-plan för
respektive nämnd/styrelse utifrån dessa anvisningar. I arbetet att ta fram IK-plan
ska följande arbetssteg genomföras:
1. Genomför riskanalys/bedömning enligt metod kap 3.
2. Identifiera kontrollmoment
3. Identifiera kontrollmetod
4. Utse kontrollansvarig för respektive kontroll (uppföljning inkl.
rapportering).
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Nämnderna/styrelsen ska fastställa IK-planer för kommande verksamhetsår
senast 2016-12-15.
2.2 Uppföljning och rapportering av intern kontrollplan
Direktörerna/motsvarande ansvarar för att följa upp interna kontrollplanen enligt
dessa anvisningar. Direktörerna/motsvarande ansvarar för att minst en gång om
året skriftligt rapportera till aktuell nämnd/styrelse och ge en samlad bedömning.
Kolumnerna Resultatuppföljning och Avvikelse fylls i vid uppföljning av IKplanen. Rapporteringen ska innehålla:
 Uppföljning av angivna kontrollmoment (utfall Ja/Nej)
 Eventuella avvikelser
Resultat av uppföljningen av kontrollmoment ska årligen i samband med
årsredovisningen rapporteras av nämnd som redovisar till regionstyrelsen samt i
regiondirektörens ledningsgrupp.
Uppföljning av kontrollmomenten i IK-planen sker senast i oktober månad och
redovisas i respektive nämnd/styrelse Nämnden/styrelsen ska senast 2016-12-15
godkänna uppföljning av innevarande års IK-plan.
2.3 Mall IK-plan
Begreppsförklaring till interna kontrollplanen:
 Process/System/Rutin/Aktiviteter: I riskanalysarbetet inom respektive
förvaltning ska de viktiga Processer/System/Rutiner/Aktiviteter
identifierats som har risker kopplade tills sig. De
Processer/System/Rutiner/Aktiviteter som har de högst skattade riskerna
(över XX) hanteras i interna kontrollplanen.
Process/System/Rutin/Aktiviteter sorteras in under styrkortets fyra
perspektiv.
Exempel: Delegationsordning
 Kontrollmoment: Kontrollmoment beskriver vad som ska kontrolleras
och följas upp.
Exempel: Kontrollera att nämndens/styrelsens delegationsordning efterlevs.
 Kontrollmetod: Beskriver hur kontrollen ska ske, hur ofta och i vilken
omfattning.
Exempel: Stickprov på delegationsbeslut exempelvis två gånger/år
 Kontrollansvarig: Ansvarig för rapportering av resultat (inte
nödvändigtvis den som utför kontrollen).
Exempel: Funktion eller Namn
 Resultat uppföljning: Resultat av/efter genomförd uppföljning enligt
kontrollmetod, d.v.s. är kontroll-momentet uppfyllt?
Exempel: Ja/Nej
 Avvikelse: Om kontroll momentet ej är uppfyllt beskrivs avvikelsen i
denna kolumn.
Se mall nedan.
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Mall IK-plan
Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment
(Utifrån risk/svarar på risk)

Riskbedömning

Kontrollmetod
(omfattning och
frekvens)

Kontrollansvarig

Kontrollera att system ut mot kund är
korrekta och stabila.

9

Checklista 2 ggr/år

Marknadschef

Dokument- och
ärendehantering inom
trafiknämnden

Att kommunallagen och övriga
gällande lagar och riktlinjer efterlevs,
samt att trafiknämndens ärenden är
tillräckligt beredda.

9

Stickprov 2 ggr/år och
aktgranskning på
trafiknämndens
beslutsärenden

Kanslidirektör

Efterlevnad av
delegationsordningar

Kontrollera att trafiknämndens
delegationsordning efterlevs.

6

Stickprov 2 ggr/år på
delegationsbeslut

Kanslidirektör

Avtalstrohet under
avtalsperioden

Avtalstrohet till gällande avtal med
trafikentreprenörer.

6

Djupgranskning av avtal (2
av 45 st) och avstämning av
att trafiken under året utförs
och avropas enligt avtal

Länstrafikens
upphandlingschef

Trafikledning Serviceresor

Uppföljning av avvikelser.

9

Uppföljning månadsvis

Chef Serviceresor

Trafikledning skola/linje

Uppföljning av avvikelser.

9

Uppföljning månadsvis

Trafikchef

Uppföljning levererad kvalitet
tågtrafik

Uppföljning av avvikelser.

9

Uppföljning månadsvis

Länstrafikens
upphandlingschef

Backup-rutin IT-system

Säkerställa att backup-rutin ske enl plan
(både löpande och arkiverad backup).

8

Kontroll 1 ggr/dag via
backupverktyg
Kontroll av utförd backup 1
ggr/månad

Avd chef IT-drift &
Support

Driftsäkerhet IT

Följa upp avvikelse/
störningsrapport.

12

Årlig uppföljning
störningsrapporter

Förvaltningsledare
IT
Område Trafik

Driftsäkerhet telefoni

Följa upp avvikelseregistrering.

9

Årlig uppföljning av
avvikelser.

Avd chef ITIA

Kontroll av budgetavvikelse i
månadsrapport.

6

Uppföljning månadsvis

Trafikdirektör

Invånare
Informationskanaler/funktioner

Verksamhetsutveckling

Ekonomi
Budget

Resultat uppföljning
(Är kontroll-momentet
uppfyllt, Ja/Nej samt
Datum.)

Avvikelse
(Fylls i vid Nej i
Resultat uppföljning)

REGION KRONOBERG

Produktionssystem

Efterlevnad av budget, verifiera data.

9

Stickprov halvårsvis

Länstrafikens
ekonomichef

Betalsystem

Kontrollera att system ut mot kund är
korrekta och stabila.

9

Checklista 2 ggr/år

Länstrafikens
ekonomichef
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3 Metod riskanalys/bedömning
För att kunna genomföra en riskbedömning av viktiga processer/rutiner/system/aktiviteter måste
en riskanalys genomföras.
Riskanalysen ska identifiera de viktigaste processer, rutiner, system och aktiviteter kopplat till
verksamhetens mål. I analysen ingår att identifiera potentiella risker. I riskbedömningen ingår att
bedöma konsekvenserna och sannolikheten för riskerna. Riskanalys och riskbedömning ligger till
grund för identifieringen av de kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Efter
genomförd riskbedömning är det de risker med riskvärde 9-16 som hanteras i IK-plan.
Utgångspunkter i riskanalysen kan vara att: identifiera vilka processer/rutiner som inte får gå fel,
erfarenheter av brister i verksamhetssystem, granskningsrapporter, omvärldsfaktorer, lagar,
reglementen, policydokument, riktlinjer, rutinbeskrivningar, system.
Följande frågor kan användas som utgångspunkt vid riskanalysen:
 Vilka risker finns att målen inte uppfylls?
 Vad är konsekvenserna av att målen inte uppfylls?
 Vilka system och rutiner har vi byggt upp för att förebygga och hantera dessa risker? D v s
identifiera kritiska processer/rutiner, potentiella risker och felkällor, bedöma
konsekvenserna och i vilken grad riskerna kan kontrolleras, dvs även beakta hur riskerna ska
bearbetas och eventuellt åtgärdas.
3.1

Mall riskanalys/bedömning

Begreppsförklaring:
 Risk: Identifierad risk
 Process/system/rutin/aktivitet: I riskanalysarbetet inom respektive förvaltning ska de viktiga
Processer/System/Rutiner/Aktiviteter identifierats som har risker kopplade tills sig.
 Konsekvens: Bedömning av riskens konsekvens utifrån fördefinierad skala (se 3.2)
 Sannolikhet: Bedömning av sannolikhet att risken ska inträffa utifrån fördefinierad skala (se 3.2)
 Riskvärde: Sannolikhet multiplicerat med konsekvens (de risker med riskvärde 9-16 tas med i
interna kontrollplanen)
 Åtgärd/hantering: Åtgärder för att eliminera/minska risken
Se mall nedan.

Mall Riskanalys/bedömning
Verksamhet/förvaltning: Länstrafiken

Nr

Risk

År: 2018

Process/System/
Rutin

Konsekvens

Sannolikhet

Riskvärde

1

Försämrad service och tillgänglighet

Informationskanal
er/funktioner

3

3

9

2

Dålig efterlevnad till lagar och regler

Dokument- och
ärendehantering
inom
trafiknämnden

3

3

9

3

Brist i styrning och riktlinjer

Efterlevnad av
delegationsordning
ar

2

3

6

4

Bristande avtalsefterlevnad

Avtalstrohet under
avtalsperioden

3

2

6

5

Försämrad service, merkostnader

Trafikledning
Serviceresor

3

3

9

6

Försämrad service, merkostnader

Trafikledning
skola/linje

3

3

9

7

Försämrad service, merkostnader

Uppföljning levererad kvalitet
tågtrafik

3

3

9

8

Databortfall, förlorad arbetsinsats

Backup-rutin ITsystem

4

2

8

9

Försämrad service och tillgänglighet
p g a avbrott IT

Driftsäkerhet IT

3

4

12

Åtgärd/hantering

Kommentarer

Ändrad riskbeskrivning
och riskbedömning. Dock
bibehållet riskvärde

REGION KRONOBERG

10

Försämrad service och tillgänglighet
p g a avbrott Telefoni

Driftsäkerhet
telefoni

3

3

9

11

Minskade intäkter, ökade kostnader

Budget

2

3

6

Ändrad riskbeskrivning

12

Kostnadsökningar, fördyringar

Produktionssystem

3

3

9

Ändrad riskbeskrivning

13

Intäktsbortfall, förluster

Betalsystem

3

3

9
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3.2 Skalor för riskbedömning
Riskbedömning innebär uppskattning av konsekvenser och sannolikhet/risk i processer, rutiner
och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska elimineras/minskas.
Sannolikhet: Sannolikheten för att risken ska inträffa. Värderas i en 4-gradig skala.
Konsekvens: De verksamhetsmässiga, ekonomiska, mänskliga, politiska, förtroendemässiga mm
konsekvenser som skulle kunna uppstå om risken inträffar. Värderas i en 4-gradig skala.
Riskvärde: Sannolikhetsvärde och konsekvensvärde multiplicerat med varandra.
Riskbedömning: Den bedömning som görs utifrån riskvärdet.
Konsekvens
4 Allvarlig

4

8

12

16

3 Kännbar

3

6

9

12

2 Lindrig

2

4

6

8

1 Försumbar

1

2

3

4

Sannolikhet:

1 Osannolik

2 Mindre sannolik

3 Möjlig

4 Sannolikt

Konsekvens
1 Försumbar: är obetydlig för intressenter och Region Kronoberg
2 Lindrig: uppfattas som liten av intressenter och Region Kronoberg
3 Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Kronoberg
4 Allvarlig: är så stor att fel inte får inträffa
Sannolikhet
1 Osannolik: risken är praktisk taget obefintlig för att fel ska uppstå
2 Mindre sannolik: risken är mycket liten för att fel ska uppstå
3 Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4 Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå
Matris riskbedömning:
Riskvärde

Riskbedömning

Åtgärd/hantering

13-16

Direkt åtgärd krävs

Riskerna ska elimineras/minimeras och ska tas med i IKplanen

9-12

Reducera riskerna

Risken ska tas med i IK-plan. Eventuellt behövs också andra
åtgärder för att eliminera/minska riskerna.

4-8

Håll under uppsikt

Rutinen/processen bör hållas under uppsikt

1-3

Inget agerande krävs

Riskerna är kända och accepteras

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-19

§72

Internkontrollplan för Kulturnämnden
2018 (17RK1253)
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2018 för Kulturnämnden med föreslaget tilläggsyrkande
enligt nedan.
Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen
upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisningar. IK-plan utarbetas utifrån
genomförd riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i respektive nämnd för
beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och kontrollsystemet fungerar
tillfredställande utifrån fastställda mål.
Risker som har värderats mellan 9-16 i riskanalysen, ska tas upp i IK-planen.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om uppföljning av kulturnämndens fattade
beslut.
Lennart Adell Kind tilläggsyrkar att uppföljning av fattade beslut läggs till i
internkontrollplan för 2018.
Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan 2018 för Kulturnämnden.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut internkontrollplan 2018 Kulturnämnden
 Internkontrollplan för kulturnämnden 2018

Internkontrollplan Kulturnämnden 2018
Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment

Riskbedömning

(Utifrån risk/svarar på risk)

Kontrollmetod

Kontrollansvarig

(omfattning och
frekvens)

Resultat
uppföljning
(Är kontrollmomentet uppfyllt,
Ja/Nej)

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling
Risk för att regionalt
driftstöd till studieförbund
inte fördelas och utbetalas
i enlighet med regionalt
bidragssystem.
Ekonomi

Ekonomi (Bidragssystem
för studieförbund i
Kronobergs län)

9

Uppföljning i
samband med
verkställighetsbeslut
(fördelning och
utbetalning)

Verksamhetschefer
Regional
utvecklingsdirektör

Avvikelse
(Fylls i vid Nej i
Resultat
uppföljning)

Riskanalys/bedömning

Verksamhet/förvaltning: Kulturnämnden/kulturstab

År: 2018

Nr

Risk

Process/
System/
Rutin

Konsekvens

1

Risk för att ärenden inte
hanteras enligt Region
Kronobergs styrdokument

Efterlevnad av
arbetsordningar och
reglementen

2

Risk för att beslut fattas
utan stöd i
delegationsordning

Efterlevnad av
delegationsordningar

Sannolikhet

Riskvärde

3

2

6

I Regionstyrelsens riskanalys
Konsekvens:
insatser för att förtydliga ärendens felaktigheter i ärenden,
gång och hemvist.
ärenden som missas
eller hamnar fel
Dialog RUD och kanslidirektör
kring ärenden som kan röra KN
Sannolikhet: låg, väl
och RS.
inarbetade rutiner

3

2

6

Rutiner finns för egenkontroll

Åtgärd/hantering

Kommentarer

Konsekvens: beslut blir
ogiltiga, påverkar
externa aktörer
negativt och Region
Kronobergs anseende
om besluten inte går
att lita på
Sannolikhet: låg, väl
inarbetade rutiner

3

Risk för att inköp görs
utan upphandling

Efterlevnad av LOU

3

1

3

Upphandlingsavdelningen anlitas
för alla inköp över halvt
basbelopp.

Konsekvens: bryter mot
lagen
Sannolikhet: låg, rutin
och ramavtal finns

4

Risk för att budgeten inte
följs

Ekonomi

3

2

6

Rapportering varje månad

Konsekvens: att politiska
prioriteringar och mål
inte genomförs som
planerat
Sannolikhet: låg,
noggrann uppföljning
sker, relativt fasta
kostnader som vi har
kontroll över

5

Risk för att regionalt
driftstöd och statsbidrag
inte betalas ut enligt avtal
eller i enlighet med statlig
förordning

Ekonomi

2

3

6

Gemensamma rutiner för
kulturorganisationer med delat
huvudmannaskap

Konsekvens: bryter mot
förordning,
felaktigheter i
utbetalningar men
som enkelt kan
justeras
Sannolikhet: medel,
inarbetade rutiner men
viss sårbarhet i
hanteringen av
kulturorganisationer
där huvudmannaskap
delas med andra
regioner

6

Risk för att regionalt
driftstöd och statsbidrag
betalas ut till
kulturorganisationer i
kultursamverkansmodellen
utan tillräckligt underlag

Ekonomi och
uppföljning

3

2

6

Rutiner och kontrollmoment
finns, t.ex. årlig redovisning via
Kulturdatabasen samt årliga
verksamhetssamtal

Konsekvens: regionalt
driftstöd och
statsbidrag används i
felaktigt syfte
Sannolikhet: låg,
noggranna rutiner

som är väl inarbetade,
men viss sårbarhet i
hanteringen
7

Risk för att regionalt
driftstöd till studieförbund
inte fördelas och utbetalas i
enlighet med regionalt
bidragssystem

Ekonomi
(Bidragssystem för
studieförbund i
Kronobergs län)

3

3

9

Till IK-plan

Konsekvens:
felaktigheter i
utbetalningar,
påverkar externa
aktörer negativt
Sannolikhet: medel, nytt
förbättrat
bidragssystem har
införts 2017 men
överföringen av
ansvar för fördelning,
utbetalning och
uppföljning av
studieförbunden inom
avdelningen för
regional utveckling
skapar sårbarhet i
hanteringen

8

Risk för att bidrag till
ungdomsorganisationer
inte hanteras enligt
regionalt bidragssystem

Ekonomi (Regler för
bidrag till ungdomsorganisationer)

3

2

6

Översyn av ansvar och hantering
av bidrag till organisationer inom
det civila samhället pågår inom
Region Kronoberg

Konsekvens:
felaktigheter i
utbetalningar,
påverkar externa
aktörer
Sannolikhet: låg, rutin
finns men behov av
revidering av
bidragssystem för mer

strategisk samverkan
9

10

11

Risk för att styrning av
bolag inte sker strategiskt

Risk för ineffektivitet på
grund av brister i
stödprocesser, t.ex.
kommunikativt- och ITstöd

Risk för att GDPRlagstiftning inte följs

Bolag under
kulturnämnden

Intern service

Efterlevnad av lag

3

2

4

2

3

2

6

6

6

Konsekvens: att bolagen
inte används som
strategisk resurs i
genomförandet av
Region Kronbergs mål

Följs upp regelbundet av
ledningsgruppen för Regional
utveckling

Rutiner tas fram centralt

Sannolikhet: medel,
verktyg för styrning
finns, tex ägardirektiv
och ägarsamråd, men
fortfarande viss
sårbarhet avseende
ansvarsfördelning
mellan RS och KN
Konsekvens: att interna
stödsystem inte är
anpassade efter
arbetssätt påverkar
Region Kronobergs
möjligheter att vara en
”drivande regional
utvecklingsaktör”
Sannolikhet: medel,
återkommande
problem, påtaglig
påverkan på en så liten
verksamhet
K: Hög, kan innebära
en hög kostnad.

S: Medel. Rutiner
utifrån kartläggning
ska tas i bruk under
2018.
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§35

Verksamhetsplan för FoUberedningen 2018 (17RK1593)
Beslut

FoU-beredningen beslutar
att fastställa verksamhetsplan för FoU-beredningen 2018 med föreslagna förändringar.
Sammanfattning

Forsknings- och Utvecklings (FoU)-beredningen är en beredning underställd
regionstyrelsen med uppdrag att bevaka övergripande forsknings- och utvecklingsfrågor
för Region Kronoberg.
FoU-beredningen uppdaterar sammanträdesplanen med följande ändringar:
Sammanträdet 8 februari flyttas till 13 februari. Tid för sammanträdet är 13:00 till 16:00.
Sammanträdet 12 april flyttas till 13 april. Tid för sammanträde är 9:00 till 12:00.
För verksamhetsåret 2018 föreslås att FoU-beredningen fastställer verksamhetsplan i
enlighet med upprättad skrivelse.
Förslag till beslut

Föreslås att FoU-beredningen beslutar
att fastställa verksamhetsplan för FoU-beredningen för 2018.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan för FoU-beredningen 2018

Datum: 2017-11-15
Identifierare: 101612
Handläggare: Patrik Littorin,

Verksamhetsplan för FoU-beredningen 2018
1 Direktiv
Verksamhetsområde
Forsknings- och Utvecklings (FoU) -beredningen är en beredning underställd
regionstyrelsen. Regionstyrelsen ansvarar för övergripande frågor om forskning
och utveckling inom Region Kronoberg. FoU-beredningen utför omvärldsbevakning och bereder frågor inom området. FoU-beredningen har initiativrätt att
till regionstyrelsen väcka frågor inom området.
Uppgifter
 bevaka övergripande forsknings- och utvecklingsfrågor för Region
Kronoberg.
 på uppdrag av regionstyrelsen verka för en utveckling av Region
Kronobergs samverkan med universitet och högskolor
 stimulera och skapa förutsättningar för forskning och utveckling i Region
Kronoberg
 på uppdrag av regionstyrelsen bereda beslutsunderlag inom området
forskning och utveckling
 på uppdrag av regionstyrelsen följa upp forskning och utveckling inom
Region Kronobergs verksamhetsområde
 på uppdrag av regionstyrelsens arbetsutskott yttra sig över motioner,
remisser och skrivelser inom området forskning och utveckling
 utifrån regionstyrelsens direktiv upprätta en årlig plan för arbetet i
beredningen samt avlägga en rapport vid kalenderårets slut

2. Sammanträden
Sammanträdesplan för 2018 har beslutats av regionfullmäktige § 97/2017.
För FoU-beredningen är följande datum planerade:
8 februari
12 april
14 juni
27 september
15 november

Datum: 2017-11-15
Identifierare: 101612
Handläggare: Patrik Littorin,

Stående punkter på dagordningen






Information om pågående FoU arbeten inom Region Kronobergs
kompetensområden
Aktuella ärenden – motioner, skrivelser, remisser, uppdrag
Kurser och konferenser - rapporter
Kurser och konferenser - inbjudningar
Planering av kommande sammanträden – beredningens ledamöter

3. Agenda
Under verksamhetsåret 2018 kommer FoU-beredningen särskilt arbeta med
följande:











Bereda förslag till användning av beslutade extramedel för forskning och
utveckling (5 miljoner kronor) (se sid 39 i Budget för Region Kronoberg
2018)
Stödja framtagande av en långsiktig plan för Region Kronobergs
forsknings- och utvecklingsarbete (se sid 23 i Budget för Region
Kronoberg 2018)
Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt (se sid 18 i Budget för Region Kronoberg 2018)
Stimulera deltagande i forskning- och utveckling inom vården, särskilt
grön rehabilitering (se sid 23 i Budget för Region Kronoberg 2018)
Ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030 ska tas fram för Region
Kronoberg (se sid 23 i Budget för Region Kronoberg 2018)
Nätverk för företag inom hjälpmedelsbranschen (RUN) (se sid 23 i
Budget för Region Kronoberg 2018)
Innovationsvänlig upphandling (se sid 23 i Budget för Region Kronoberg
2018)
Samverkan med Linnéuniversitetet (står inte specifikt i budget men där
har vi samarbetsavtal som gäller till 2020)

