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Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)
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Helen Bengtsson (S)
Charlotta Svanberg (S)
Eva Johnsson (KD)
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Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Caroline Palmqvist, HR-direktör
Ulrika J Gustafsson, kanslidirektör
Maria Granath, kommunikationsdirektör
Johan Jarl, nämndsekreterare
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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 mars 2018.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 8 mars 2018.

3

Tidssättning av motion - Utveckla och
förebygg i stället för att avveckla och
montera ner (18RGK370)
Förslag till beslut

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

Anna Zelvin (KD) och Eva Johnsson (KD) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om förberedande föreläsningar inför förlossningen och
föräldraskapet vid Ljungby och Växjö lasarett.
Motionen har följande yrkanden:
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att utreda möjligheten att ge mödravårdscentralerna i uppdrag att
utarbeta ett utvecklat undervisningsmaterial till blivande föräldrar samt
att återinföra erbjudandet till blivande föräldrar att ta del av
förberedande information och föreläsningar, i både i större och mindre
grupper, för att möta frågor både inför förlossningen, amningen och det
blivande föräldraskapet.
Föreslås att motionen överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för
yttrande samt att den beslutas av regionfullmäktige i september 2018.
Beslutsunderlag

 Motion till Regionfullmäktige - Utveckla och förebygg i stället för att
avveckla och montera ner!

4

Tidssättning av motion - Ledamöternas
frågestund (18RGK405)
Förslag till beslut

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

Jan Lorentzson (SD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
förändring av ledamöternas frågestund på regionfullmäktiges möten.
Motionen har följande yrkande:
att Region Kronoberg inför möjligheten att få replik och slutreplik vid
ledamöternas frågestund.
Beslutsunderlag

 Motion angående Ledamöternas frågestund
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5

Tidssättning av motion - Läkarintyg vid
sjukskrivning (18RGK406)
Förslag till beslut

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

Martina Ericsson (SD) och Sverigedemokraternas regiongrupp har
lämnat en motion till regionfullmäktige om läkarintyg till
försäkringskassan vid sjukskrivningar. Motionen har följande yrkande:
att Region Kronoberg tar fram en rutin och en mall för hur läkarintyget
skall vara skrivet för att undvika att Försäkringskassan skall underkänna
detsamma.
Beslutsunderlag

 Motion till fullmäktige i Region Kronoberg - Läkarintyg vid
sjukskrivning

6

Ombud till föreningsstämma för Reaktor
Sydost 2018 (18RGK139)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Ragnar Lindberg (S) till Region Kronobergs ombud vid
föreningsstämma för Reaktor Sydost den 20 mars 2018, med x som
ersättare.
Sammanfattning

Reaktor Sydost har kallat till föreningsstämma den 20 mars 2018, kl.
14.30. Plats för mötet Reaktor Sydost på Vilhem Mobergs gata 2 i Växjö.
Beslutsunderlag

 Kallelse föreningsstämma Reaktor Sydost 2018-03-20
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7

Ombud till bolagsstämma för ITplattform Småland & Öland AB 2018
(18RGK80)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma
för IT-plattform Småland & Öland AB den 28 mars 2018, med x som
ersättare.
Sammanfattning

IT-plattform Småland & Öland AB har kallat till bolagsstämma den 28
mars kl. 10.00, på Regionförbundet i Kalmar.
Beslutsunderlag

 Dagordning Bolagstämma IT-plattform Småland & Öland 2018-0328

8

Ombud till ägarråd för Inera AB 2018
(18RGK190)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Anna Fransson (S) till Region Kronobergs ombud vid ägarråd
för Inera AB den 5 april 2018, med x som ersättare.
Sammanfattning

Inera AB har kallat till ägarråd den 5 april 2018.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till Ägarråd Inera, 2018-04-05.
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9

Ombud till årsstämma för AB Transitio
2018 (18RGK301)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse x till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för AB
Transition den 24 maj 2018, med x som ersättare.
Sammanfattning

AB Transitio har kallat till årsstämma den 24 maj 2018, klockan 11.00 ca. 12.30, i Stockholm.
Beslutsunderlag

 Kallelse till AB Transitio årsstämma 2018

10 Informationsärende - Årlig uppföljning
av Lagen om extraordinära händelser
(LEH) för Region Kronoberg 2017
(17RK265)
Förslag till beslut

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

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska
landstingen verka för minskad sårbarhet i sin verksamhet och hålla en
god förmåga att hantera extraordinär händelse i fredstid. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ersätta landstingen för
kostnaderna för detta åtagande.
Landstingens åtaganden enligt LEH ska regelbundet följas upp, bland
annat genom att de senast den 15 februari varje år redovisar
användningen av den statliga ersättningen samt vilka extraordinära
händelser som inträffat under föregående år. Redovisningen ska göras
genom MSB:s verktyg för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser
(RSA).
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Regionstyrelsens arbetsutskott är även Region Kronobergs
krisledningsnämnd. Region Kronobergs redovisning av RSA för 2017
redovisas till regionstyrelsens arbetsutskott för kännedom.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årlig uppföljning av Lagen om extraordinära
händelser (LEH) för Region Kronoberg 2017
 Årlig uppföljning av - Lagen om extraordinära händelser ( LEH) för
Region Kronoberg, 2017.

11 Inbjudningar till kurser och konferenser
(18RGK98)
Sammanfattning

Inför mötet har följande inbjudningar inkommit:
- Region- och landstingskonferens: Kompetensförsörjning i offentlig
sektor, den 4 april 2018, Växjö. Arrangör: Arbetsförmedlingen.
- Internationell konferens: Förbättra demokratin genom dialog, den 1718 maj 2018, Stockholm. Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting.
- Europaforum, den 9 maj 2018, Alvesta. Arrangör: Europakontoret
Småland Bleking Halland South Sweden.
- Konferens om CEMR:s jämställdhetsdeklaration: Equality, Diversity
and Inclusion, 11-13 juni 2018, Bilbao. Arrangör: Council of European
Municipalities and Regions (CEMR).

Beslutsunderlag

 Inbjudan - Region- och landstingskonferens kompetensförsörjning i
offentlig sektor, 4 april Växjö
 Inbjudan - Förbättra demokratin genom dialog 17-18 maj 2018
 Inbjudan till CEMR:s konferens Equality, Diversity and Inclusion i
Bilbao, 11-13 juni 2018
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12 Justering av regionstyrelsens protokoll
den 20 mars 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x mars 2018.

13 Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista 20 mars 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 20 mars 2018.

14 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
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15 Årsredovisning 2017 för Region
Kronoberg (17RK2436)
Sammanfattning

Handlingar delges regionstyrelsens arbetsutskott 2018-03-12.

16 Aktualitetsprövning av regionala
utvecklingsstrategin 2018 (17RK1760)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda förslag till
regional utvecklingsstrategi enligt utredningsförslag 2 inför slutligt beslut
i regionfullmäktige juni 2019.
Sammanfattning

Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg antogs av
regionfullmäktige 2015. I strategin anges att den ska aktualitetsprövas
vart fjärde år. Under 2017 har regionala utvecklingsenheten utrett
strategins relevans och tagit fram tre förslag till hur strategin kan
uppdateras. Förslagen redovisas i bilaga med konsekvensanalyser över
förändringsförslagen.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 8/2018 att föreslå
regionstyrelsen uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att revidera den
regionala utvecklingsstrategin enligt utredningsförslag 2. Nämnden
beslutade även att avsätta 300 000 kronor i konsultkostnader av egna
medel för 2019. Rapporten har tidigare presenterats för
kommunchefsnätverket och Region Kronobergs ledningsgrupp, som
båda bedömt förslag 2 som mest lämpligt.
Förslag 2 innebär en relativt omfattande revidering av den nuvarande
utvecklingsstrategin. Syftet är att göra strategin konkretare och öka
styreffekten.
Arbetet med revideringen kommer att ske under 2019. Den reviderade
strategin fastställs av regionfullmäktige i juni 2019.
Beslutsunderlag

 Aktualitetsprövning av RUS 2018
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§8 RUN Aktualitetsprövning av RUS 2018
Förslag till beslut - Aktualitetsprövning av RUS 2018
Aktualitetsprövning RUS 2018 - Tjänsteskrivelse
Aktualisering av RUS - tre olika alternativ

17 Familjecentral i Tingsryds kommun inriktningsbeslut (18RGK473)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom inriktningsbeslut angående uppbyggnad av
familjecentral i Tingsryds kommun samt
att uppdra åt regiondirektören att påbörja en dialog med Tingsryds
kommun enligt den fastställda arbetsprocessen.
Sammanfattning

I Kronobergs län finns sju etablerade familjecentraler. Det är endast
Tingsryd och Alvesta kommun som per den 31 december 2017 saknar
verksamhet.
Med syfte att tydliggöra och kvalitetssäkra uppbyggnad av
familjecentraler finns sedan januari 2018 en av regiondirektören fastställd
arbetsprocess vid etablerandet av familjecentraler i Kronobergs län.
Framtagandet av arbetsprocessen har samordnats av avdelningen för
folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg.
I denna arbetsprocess framgår att det första steget för en fortsatt process
är att Region Kronoberg fattar ett inriktningsbeslut. Föreslås även att
regiondirektören påbörjar en dialog i enlighet med den fastställda
arbetsprocessen för uppbyggnad av familjecentraler.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Familjecentral i Tingsryds kommun
Beslutsunderlag - Familjecentral i Tingsryds kommun
Arbetsprocess vid etablerandet av familjecentraler i Kronobergs län
Familjecentral i Tingsryds kommun.
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18 Glass Art Society 2020 – projektbeslut
(18RGK466)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningar att Region
Kronoberg samarrangerar en internationell konferens på tema glas och
konst i Glasriket, Kronoberg och Kalmar län år 2020 samt
att anslå 830 000 kronor ur kostnadsställe Regiongemensamt anslag för
ändamålet.
Sammanfattning

Organisationen Glass Art Society har visat intresse för att samarrangera
en internationell konferens med Region Kronoberg på tema glas och
konst i Glasriket, Kronoberg och Kalmar län år 2020. För att undersöka
förutsättningar och intresse bland regionala aktörer samt skapa
förutsättningar för Småland att stå sig i konkurrensen behövs resurser i
form av en processledare under 2018 och 2019.
Förslaget är att Region Kronoberg resurssätter förarbetet under denna
period. Därefter krävs nya beslut om eventuell vidare finansiering och
implementering, under förutsättning att GAS beslutar att förlägga
konferensen i Glasriket.
Mot bakgrund av de satsningar som görs gemensamt i Glasriket, av
kommuner och regioner, nationella myndigheter och Destination
Småland, Linnéuniversitetets forskning och utveckling i Pukeberg samt
studioglaset, omgivande industri och företag kan konferensen sättas i ett
större sammanhang och få positiva effekter på lång sikt. Exempelvis för
destinationsutveckling, tillväxt, ökat antal gästnätter, internationell
marknadsföring, stolthet och ett gemensamt mål att sträva mot.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Finansiering av processledare för GAS2020
 Beslutsunderlag - Finansiering av processledare för GAS2020
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19 Svar på motion – Parkeringssituationen
vid Ljungby lasarett (17RK2410)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första och andra beslutssats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till
regionstyrelsen för vidare ställningstagande.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta:
att uppdra åt regionstyrelsen 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
att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer
och förslag.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Parkeringsplatser vid Ljungby lasarett
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - P-situationen vid
Ljungby lasarett.

20 Remissyttrande – Samråd program till
översiktsplan för Ljungby kommun
(18RGK177)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge
yttrande över remiss av program för framtagandet av Översiktsplan för
Ljungby kommun.
Region Kronoberg ser positivt på att kommunen tar fram ett program i
tidigt skede av planprocessen, vilket ytterligare stärker samrådsprocessen.
Regionen lämnar följande synpunkter på förslaget:
– Det är bra att kollektivtrafiken ges högre prioritet i
samhällsplaneringen. På ett övergripande plan ser Region Kronoberg
positivt på ambitionen att fler ska resa med de hållbara transportslagen,
och ser fram emot en fortsatt dialog kring transportsystemets utveckling
i Ljungby kommun.
– Det är positivt att kommunen lyfter fram det sociala perspektivet i sin
planering.
– Det är bra att programmet lyfter fram den begränsade branschbredden
och den relativt låga genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen. Här
finns gemensamma utmaningar där Region Kronoberg gärna ser en
fortsatt dialog med kommunen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande – Samråd av program till
översiktsplan för Ljungby kommun
 Remissyttrande – Samråd av program till översiktsplan för Ljungby
kommun
 Program till översiktsplan för Ljungby kommun

21 Informationsärende Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2017 (18RGK463)
Förslag till beslut

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

Patientnämnden beslutade § 4/2018 att fastställa verksamhetsberättelse
för 2017 för nämnden.
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Verksamhetsberättelsen redovisas till regionfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag PAN § 4-2018 - Verksamhetsberättelse
Patientnämnden 2017
 Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017

22 Informationsärende Verksamhetsrapport för
folkhälsoberedningen 2017 (18RGK167)
Förslag till beslut

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

Folkhälsoberedningen godkände § 5/2018 verksamhetsrapport för 2017
för nämnden.
Verksamhetsrapporten redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag

 §5 FHB Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017
 Förslag till beslut - Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen
2017
 Förslag till verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017

23 Informationsärende - Årsrapport för
Assembly of European Regions (AER)
2017 (17RK2347)
Förslag till beslut

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

Landstinget Kronberg och därefter Region Kronoberg har sedan 2009
varit medlem i det Europeiska nätverket för regionalt samarbete i
Europa - Assembly of European Regions (AER). I bifogad rapport
redovisas Region Kronobergs arbete inom AER under 2017. Rapporten
redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Regionstyrelsen fastställde § 7/2018 inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbeten. Enligt inriktningen avslutas Region
Kronoberg sitt medlemskap i AER den 31 december 2017.
Beslutsunderlag

 Årsrapport AER 2017

24 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

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

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

 18RGK33-1 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 1/2018. Beslut
om anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer,
tillsvidareanställningar 2018-01-01--2018-01-31
 18RGK25-9 Regionjuristens delegationsbeslut nr 9/2018Överprövning av upphandling
 18RGK25-10 Regionjuristens delegationsbeslut nr 10/2018Överprövning av upphandling
 18RGK25-11 Regionjuristens delegationsbeslut nr 11/2018.
Utlämnande av allmän handling (18RGK419)
 18RGK25-12 Regionjuristens delegationsbeslut nr 12/2018.
Utlämnande av allmän handling (18RGK424)
 18RGK15-5 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 5/2018Granskning detaljplan Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) i Ljungby
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Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 2/2017.
 17RK11-2
Tilldelningsbeslut - Ortopediska operationer (16RK2077)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 3/2017.
 17RK11-3
Tilldelningsbeslut - 16RK1668
 17RK11-5
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 5/2017.
Tilldelningsbeslut - Platina supportavtal (17RK227)
 17RK11-4
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 4/2017.
Tilldelningsbeslut - Medicinsk gas i lättviktflaskor (16RK2494)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 6/2017.
 17RK11-6
Tilldelningsbeslut - Värdetransporter för Region Kronoberg
(16RK2026)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 8/2017.
 17RK11-8
Tilldelningsbeslut - Distribution av inkontinens hjälpmedel
(16RK1179)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 9/2017.
 17RK11-9
Tilldelningsbeslut - Översyn av Region Kronobergs IT-verksamhet
(17RK391)
 18RGK19-3 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 3/2018 Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-678018*/1
 18RGK19-4 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 4/2018 Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-1465618*/1
 18RGK19-5 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 5/2018 Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-1774718*/1
 18RGK29-7 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 7/2018Avskrivning av fordran
 18RGK29-8 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 8/2018Avskrivning av fordran
 18RGK29-9 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 9/2018Avskrivning av fordran
 18RGK29-10 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 10/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-11 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 11/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-12 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 12/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK20-2 Förhandlingschefsbeslut nr 2/2018.Begäran om
överläggning angående lagt varsel om avsked.
 17RK11-7
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 7/2017.
Tilldelningsbeslut - Undertrycksbehandling med förband(16RK1817)
 17RK11-10
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 10/2017.
Tilldelningsbeslut - Nationell upphandling nab-patlitaxel (17RK411)
 17RK11-11
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2017.
Tilldelningsbeslut - Medicinsk gas-Stålflaskor (17RK135)
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Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 12/2017.
 17RK11-12
Tilldelningsbeslut - Medibas - Medicinsk kunskaps databas till
primärvård (17RK499)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 13/2017.
 17RK11-13
Tilldelningsbeslut - PD1 - hämmare (17RK586)
 17RK11-14
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 14/2017.
Tilldelningsbeslut - El rullstolar (17RK2302)
 17RK11-15
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 15/2017.
Tilldelningsbeslut - Kundanpassade sectioset (17RK413)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 16/2017.
 17RK11-16
Tilldelningsbeslut - Färska ekologiska ägg (17RK302)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2017.
 17RK11-17
Tilldelningsbeslut - Tyngdtäcken för sinnesstimulering (17RK967)
 17RK11-18
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2017.
Tilldelningsbeslut - Fördjupande utredningar inom neuropsykiatriska
området till barn och ungdomskliniken (17RK308)
 17RK11-19
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 19/2017.
Tilldelningsbeslut - Ledarskapsutbildning med inriktning mot individ
och grupp (17RK353)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 20/2017.
 17RK11-20
Tilldelningsbeslut - Laboratorieartiklar (17RK1634)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 21/2017.
 17RK11-21
Tilldelningsbeslut - Komplettering av befintlig nätverksinfrastruktur
(17RK689)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 22/2017.
 17RK11-22
Tilldelningsbeslut - Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg
(17RK723)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 23/2017.
 17RK11-23
Tilldelningsbeslut - Andningsmasker (17RK510)
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 24/2017.
 17RK11-24
Tilldelningsbeslut - Stöd i jämställdhetsintegrering till regional
utvecklingsprojekt finansierade av Region Kronoberg (17RK680)
 17RK11-25
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 25/2017.
Tilldelningsbeslut - Scootrar, eldriven rullstol med manuell styrning
(17RK2267)
 17RK11-26
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 26/2017.
Tilldelningsbeslut - Fordonsdatorer (17RK2369)
 17RK11-27
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 27/2017.
Tilldelningsbeslut - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
(17RK783)
 17RK11-28
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 28/2017.
Tilldelningsbeslut - Verksamhetschef till Bild & Funktionsmedicin
(17RK576)
 17RK11-29
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 29/2017.
Tilldelningsbeslut - Realtidsskyltar till busstrafik (16RK2340)
 17RK11-30
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 30/2017.
Tilldelningsbeslut - Ögon läkemedel (17RK409)

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-03-08

 18RGK25-13 Regionjuristens delegationsbeslut nr 13/2018Överprövning av upphandling
 18RGK15-6 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 6/2018.
Remissyttrande detaljplan Aringsås 14:1 m fl. (Aringsås nord, etapp 1)
i Alvesta tätort (18RGK434)
 18RGK34-5 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 5/18. Ärende:
Ombud till föreningsstämma för Institutet för lokal och regional
demokrati den 16 mars 2018

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

- Cirkulär 18:08 från Sveriges Kommuner och Landsting.
- Cirkulär 18:06 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID.
- 18RGK303-2 Uppdrag att utbetala medel- Överenskommelse om
professionsmiljarden.
- 17RK281-22 Avs
i ktsförklar
i ng- Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
- Cirkulär18:05 Budgetförutsättningar för åren 2018–2021.
- 17RK281-15 Avs
i ktsförklar
i ng bredbandsutbyggnad i Kronobergs län protokollsutdrag § 17 från Tingsryds kommun, beslut.
- 17RK281-23 Avs
i ktsförklar
i ng - Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
i ktsförklar
i ng - Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i
- 17RK281-20 Avs
Region Kronoberg. Protokollsutdrag § 20 Lessebo kommun.
- 15RK11-223 Angående nominering av ersättare i
Viltförvaltningsdelegationen.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-03-08

26 Övriga beslutsärenden

27 Övriga informationsärenden
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Motion till Regionfullmäktige
Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och montera ner!
På Region Kronoberg hemsida möts besökaren av följande ord ”Region Kronoberg arbetar med ett
hållbart, långsiktigt perspektiv för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta
människors behov”.
Under några år har de blivande föräldrar, som önskat, erbjudits förberedande föreläsning inför
förlossningen och föräldraskapet. Föreläsningarna har hållits i både Ljungby och Växjö och varit
mycket uppskattade.
Kvinnor är olika och upplever både graviditeten och den kommande förlossning olika. En del känner
sig lugn och trygg inför förlossningen, men det är inte ovanligt att kvinnor känner både oro och
otrygghet och därmed bär på många tankar och frågor. Förstföderskor är naturligtvis extra utelämnade
och bland dem är också oroliga tankar och bävan inför förlossningen betydligt vanligare.
Regionen har nu aviserat att man har för avsikt att lägger ner möjligheten för blivande föräldrar att
erbjudas föreläsningar och information inför den stundande förlossningen. Vi tycker att detta står i
direkt strid gentemot den ambition som regionen ger uttryck för på hemsida där man säger sig vilja
”…möta människors behov…” De fysiska mötena och informationsträffarna förväntas ersättas av
1177. Vi kristdemokrater tror emellertid inte att kvinnornas oro, tankar och frågor kommer att kunna
mötas på ett bra sätt genom denna förändring och menar att detta är en utveckling som går åt helt fel
håll. Vi menar i stället att den här typen av information som förbereder de blivande föräldrarna inför
förlossning och föräldraskapet i stället bör utvecklas exempelvis genom information om fördelen med
amning. Detta kunde ske genom att föreläsningar i storgrupp varvas med samtalsgrupper och
information i mindre grupper där möjlighet till frågor och dialog med både andra föräldrar och
professionen möjliggörs. Dessa grupper bör naturligtvis vara kopplade till den mödravårdscentral där
kvinnan är inskriven.
När man står inför en av livets största förändringar som en förlossning och det efterföljande
föräldraskapet innebär så menar vi att regionen har ett ansvar att ge de blivande föräldrarna så goda
verktyg som möjligt. En mindre orolig kvinna har betydligt bättre förutsättningar att ta sig igenom sin
förlossning på ett bra sätt. En mindre orolig partner har betydligt större förutsättning att stödja den
födande kvinnan och ett mer förberett föräldrapar har betydligt bättre förutsättningar att gå in i sin nya,
omvälvande roll på ett klokt och balanserat sätt. Vi är övertygade om att en utveckling av
informationssatsningen mot de blivande föräldrarna skulle resultera i förbättringar och vinster både för
de enskilda föräldrarna och personalen inom förlossningen i form av bättre förberedda och mindre
oroliga föräldrar.
Vi ska inte montera ner förlossningsvården – vi ska istället förstärka den och öka tryggheten och
informationen till födande kvinnor. Vi skall inte försämra – vi skall utvecklar och gör det bättre.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kristdemokrater att ;
•
•

Utreda möjligheten att ge mödravårdscentralerna i uppdrag att utarbeta ett utvecklat
undervisningsmaterial till blivande föräldrar.
Återinföra erbjudandet till blivande föräldrar att ta del av förberedande information och
föreläsningar, i både i större och mindre grupper, för att möta frågor både inför förlossningen,
amningen och det blivande föräldraskapet.

Växjö den 7 februari 2018

Anna Zelvin

Eva Johnsson
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Motion till fullmäktige i Region Kronoberg ang.
Ledamöternas frågestund.
Då man i Region Kronoberg ställer en fråga under ledamöternas frågestund så resulterar det oftast
enbart i ett kort, ibland intetsägande, svar. Detta på grund av att man inte får replikera på den
svarande.
Vi anser att det skulle ge betydligt mer om man kunde få en mer normal ordning med repliker och
svarsrepliker, Dessa skulle vara begränsade till en minut vardera.
Vi anser inte att detta förfarande skulle förlänga ett fullmäktigemöte nämnvärt.
På detta sätt skulle man slippa intetsägande svar och svar i stil med 'goddag yxskaft'. Det skulle
sätta lite mer press på den person som frågan riktas till att ge ett mer uttömmande svar.

Sverigedemokraterna föreslår således att:
Region Kronoberg inför möjligheten att få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.

Jan Lorentzson
Sverigedemokraterna.
2018-02-13
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Motion till fullmäktige i Region Kronoberg
angående Läkarintyg vid sjukskrivning.

Det är ett välkänt problem att Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av läkare inom
sjukvården.
Exempelvis har Tv-programmet Plus granskat 105 fall gällande trafikskadeärenden. Endast 10% av
dessa fick rätt till ersättning efter Försäkringskassans bedömning.
Orsaken till detta sades vara att läkarintygen var slarvigt och ofullständigt skrivna. Detta är
naturligtvis helt oacceptabelt. Enskilda vårdtagare drabbas väldigt hårt ekonomiskt utöver
kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.

Sverigedemokraterna föreslår därför att:
-

Region Kronoberg tar fram en rutin och en mall för hur läkarintyget skall vara skrivet för att
undvika att Försäkringskassan skall underkänna detsamma.

Jan Lorenzon
Sverigedemokraterna Region Kronoberg
2018-02-13
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Växjö 2018-02-19

K A L L E L S E F Ö R E N I N G S S TÄ M M A
FÖRENINGEN REAKTOR SYDOST
Som medlem och huvudman för Reaktor Sydost kallas ni till verksamhetens föreningsstämma.
Vi inleder med att titta på en svit med kortfilmer.
DATUM: 2018-03-20
TID: 14.30
PLATS: Reaktor Sydost, Vilhem Mobergs gata 2 Växjö, Lokal: Hemslöjden i Kronoberg

F Ö R E D R A G N I N G S L I S TA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mötets öppnade.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret och räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Val av styrelse.
a. Ordförande
b. Ledamöter
c. Personliga ersättare
13. Val av revisorer.
a. Lekmanna revisor
b. Ersättare
c. Anmälan av godkänd revisor
14. Val av valberedning samt sammankallande av valberedning.
15. Behandling av styrelsens förslag.
a. Styrelsen hade inkommit med en proposition om att byta namn
på föreningen till Filmregion Sydost.
b. Styrelsen föreslår stadgeändring och ändra antalet ledamöter till 6-11 ledamöter
(tidigare 7-11 ledamöter).
16. Behandling av inkomna motioner.
17. Anmälan av verksamhetsplan och budget.
18. Gästerna har ordet.
Handlingar finns att tillgå två veckor innan stämman på huvudkontoret i Växjö alt.
www.reaktorsydost.se i kalendariet ”På gång”.
Anmäl gärna deltagare till martin@reaktorsydost.se
Välkommen önskar styrelsen för föreningen Reaktor Sydost
REAKTOR SYDOST

WWW.REAKTORSYDOST.SE
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Dagordning
Bolagstämma IT-plattform Småland & Öland AB
Datum: onsdagen den 28 mars 2018
Tid: 10:00
Plats: Regionförbundet i Kalmar, Nygatan 34.
1.

Bolagsstämmans öppnande.

2.

Val av ordförande vid stämman.

3.

Val av att föra protokoll vid stämman.

4.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

5.

Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

6.

Godkännande av dagordningen samt prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad.

7.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

8.

Beslut:

a)

Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b)

Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c)

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorn.

10. Val av Ordförande, styrelseledamöter samt revisor.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.
12. Bolagsstämmans avslutande.
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

SKL Inera
SKL Inera
Inbjudan ägarråd Inera AB
den 23 februari 2018 16:28:34

Till kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören
Till landstings-/regionstyrelses ordförande och landstings-/regiondirektören
Inbjudan - ägarråd för Inera AB
Läs på webben

Ägarråd för Inera
Inbjudan till ägarråd för Inera AB

Tid: Torsdagen den 5 april 2018, klockan 15.00 (registrering från 14.30). Ägarrådet avslutas
med ett mingel.
Plats: Hilton Hotel, lokal Platon, vid Slussen i Stockholm. Med hänsyn till lokalens storlek, är
antalet deltagare på plats begränsat.
Anmälan senast: Anmälan görs senast 8 mars via denna länk. Använd länken även om ni
inte deltar eller deltar via ombud!
Det går att delta på plats, digitalt eller via ombud. För att representera er organisation, eller
utse ombud, behöver ni till anmälan bifoga protokollsutdrag med beslutet, alternativt använda
denna blankett. Som ombud kan annan aktieägare utses.

Välkommen till ägarrådet!
Den 5 april arrangerar vi det tredje ägarrådet för Inera AB, sedan bolaget förvärvades av SKL
Företag AB och ägarbilden förändrades. Nu ägs Inera av samtliga landsting och regioner, av SKL
Företag och av drygt 270 kommuner. Det är mycket glädjande att så många kommuner gått med
som delägare!
Ägarrådet är ett av de forum där ägarna har ett tydligt inflytande på verksamheten i Inera.
Representanter för ägarna finns också i styrelsen och i Ineras beredningsgrupp och programråd.
Ägarrådet den 5 april kommer att följas av en bolagsstämma den 16 maj.
I samband med ägarrådet kommer vi att ge en aktuell bild av det arbete för en ökad digitalisering
som nu sker inom ramen för SKL-koncernen. SKL, Inera och SKL Kommentus har ett nära
samarbete för att med gemensam kraft möta de förväntningar ni som ägare har.
Vi bjuder också in till ett efterföljande mingel, med tillfälle till samtal med bl.a. styrelsens ledamöter
och ledningarna för SKL, SKL Företag, Inera och SKL Kommentus.
Ägarrådet fastställer ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget, inför
bolagsstämman. Samtliga handlingar till ägarrådet kommer ni att få senast den 15 mars.
Handlingarna kommer även att publiceras på skl.se/inera. Det är också möjligt att anmäla övriga
frågor till ägarrådet (se nedan).
Deltagare i ägarrådet ska vara formellt utsedda av sin organisation. För att ge så många ägare som
möjligt tillfälle att delta i ägarrådet, erbjuder vi också möjligheten att delta digitalt. Närmare
instruktioner om hur detta går till kommer i bekräftelsen av er anmälan till ägarrådet.

Varmt välkommen!

För frågor om representation, ombud etc.
kontakta Kristina Andersson, 08-452 77 20, eller
epost inera@skl.se
För att anmäla en övrig fråga, kontakta Teresa
Hansson, teresa.hansson@skl.se, senast den 12
mars.

Lena Micko
Ordförande i SKL och SKL Företag AB

Sveriges Kommuner och Landsting
Avsluta prenumeration

Powered by EditNews
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK265
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-03-01

Regionstyrelsens arbetsutskott

Informationsärende - Årlig uppföljning av Lagen om
extraordinära händelser (LEH) för Region Kronoberg
2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska landstingen verka
för minskad sårbarhet i sin verksamhet och hålla en god förmåga att hantera
extraordinär händelse i fredstid. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) ska ersätta landstingen för kostnaderna för detta åtagande.
Landstingens åtaganden enligt LEH ska regelbundet följas upp, bland annat
genom att de senast den 15 februari varje år redovisar användningen av den statliga
ersättningen samt vilka extraordinära händelser som inträffat under föregående år.
Redovisningen ska göras genom MSB:s verktyg för redovisning av risk- och
sårbarhetsanalyser (RSA).
Regionstyrelsens arbetsutskott är även Region Kronobergs krisledningsnämnd.
Region Kronobergs redovisning av RSA för 2017 redovisas till regionstyrelsens
arbetsutskott för kännedom.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Årlig uppföljning av Lagen om extraordinära händelser (LEH) för
Region Kronoberg 2017

Sida 1 av 1

Datum
2018-02-12

Årlig uppföljning av LEH för
Region Kronoberg, 2017

1 (5)

Datum
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Ekonomisk specifikation ................................................................................................ 4
Kompletterande frågor angående redovisning av extra medel för civilt försvar 2017 .... 5
2. Händelser ................................................................................ 5

Datum
2018-02-12

1.

Ekonomi

Uppföljning av statlig ersättning
1. Har landstinget en plan för hur ersättningen ska användas för att fullgöra uppgifterna
i LEH?
Ja
2. Är den statliga ersättningen för uppgifterna enligt LEH särredovisad i landstingets
ekonomiska redovisning?
Ja
3. Har landstinget ett sparande som ackumulerats under någon del av perioden 20062017?
Landstinget har inte något sparande under perioden 2006-2017
4. Hur stora är, uttryckt i årsarbetskrafter, de sammanlagda personella resurserna (t.ex.
beredskaps-, säkerhetssamordnare, säkerhetschef) för samordning av landstingets
uppgifter enligt LEH för 2015?
Mer än 1,0 årsarbetskrafter
Motivering: En person tillsvidareanställd på heltid med uppgifter kopplat till LEH.
Utöver detta är flera personer inom Region Kronoberg delaktiga och involverade i
arbetet i varierande grad.
5. I vilken utsträckning bedömer landstinget att den finansierade verksamheten har lett
till att minska sårbarheten i landstingets verksamhet?
I mycket hög grad
Motivering: Den statliga ersättningen har möjliggjort ett systematiskt arbete med
bland annat kontinuitetsplanering.
6. I vilken utsträckning bedömer landstinget att den finansierade verksamheten har lett
till att öka förmågan att hantera krissituationer i fred?
I mycket hög grad

3 (5)

Datum
2018-02-12

7. I vilken utsträckning bedömer landstinget att den statliga ersättningen påverkar
möjligheten att fullgöra uppgifterna i lagen?
I mycket hög grad

Ekonomisk specifikation
Löner och andra avgifter för en tjänst för genomförande av landstingets uppgifter enligt
LEH:
444 444
Motivering:
-

Framtagande och implementering av krishanteringsplan för Region
Kronoberg för att öka förmågan att hantera extraordinära händelser.
Framtagande av plan för riskhantering/riskanalysarbete i organisationens
verksamheter.
Kontinuitetsplanering, inklusive riskanalyser, inom Länstrafiken, intern
transportorganisation samt medicinsk serviceorganisation.
Revidering av kontinuitetsplaner, inklusive genomförande av riskanalyser,
inom teknisk fastighetsförsörjning, IT, telefoni, kost och restauranger.
Övning krisledningsnämnd januari 2017.
Planering av riskanalysutbildningar för samtliga verksamheter.
Utbildning i krisberedskap för nyanställd personal för att fullgöra uppgifter
enligt LEH.
Deltagande i olika regionala samverkansforum i länet för ökad samverkan och
krisberedskap.
Deltagande i nationella utvecklings- och samverkansforum.

Kostnader för verksamhet för att fullgöra uppgifterna enligt LEH:
444 444
Motivering: Se motivering ovan.
SUMMA: Hur mycket av den statliga ersättningen för uppgifterna i LEH använde
landstinget 2017?
444 444

SPARANDE: Hur mycket har landstinget sparat av ersättningen för 2015?
0

4 (5)

Datum
2018-02-12

Kompletterande frågor angående redovisning av extra
medel för civilt försvar 2017
Har landstinget använt de tilldelade medlen för att stärka ert arbete med civilt försvar?
Ja
Kommer landstinget att spara några av dessa medel till 2018?
Ja

2.

Händelser

Inga extraordinära händelser har inträffat under perioden.

5 (5)
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VÄLKOMMEN PÅ REGIONOCH LANDSTINGSKONFERENS
Du som är ledande region-/landstingspolitiker eller
ledande tjänsteman i Småland och Blekinge är varmt
välkommen på region- och landstingskonferens.
Syftet med konferensen är att tillsammans med dig
diskutera kompetensförsörjning inom offentlig sektor,
te.x. genom ett nyttjande av extratjänster.
Vad är extratjänster?
Med extratjänster ges kommuner och landsting
möjlighet att rekrytera nya medarbetare med 100%
subventionerade anställningar till arbetsuppgifter som
idag inte hinns med. Det frigör tid för befintlig personal
att fokusera på sina kärnuppgifter.
Inom legitimationsyrkena finns goda exempel på
hur extratjänster skapat möjligheter för personer att
kombinera arbete med studier, för att snabbare nå en
svensk legitimation.
På konferensen kommer vi tillsammans att identifiera
yrkesgrupper inom era regioner och landsting där vi
gemensamt kan verka för att utveckla kompetenser och
få en effektivare kompetensförsörjning.

ONSDAG 4 APRIL
09.30 - 15.30
ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ
KONSERTHUS
Konferensen inleds med fika 09.00 och slutar
med fika till 16.00. Lunch ingår.

MEDVERKAR GÖR BLAND ANDRA
Annica Dahl
Statssekreterare,
Arbetsmarknadsdepartementet,
för arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson

Agneta Karlsson
Statssekreterare, Socialdepartementet,
för socialminister Annica Strandhäll
FRÅGOR OCH ANMÄLAN
Anmäl dig senas t den 15 mars till:
elisabeth.svensson@arbetsformedlingen.se

Hoppas att vi ses den 4 april!
Hälsningar Greg Golding
Arbetsförmedlingschef i Växjö

I samarbete med
ESF-projektet
Fatta Kompetensen

VÄLKOMMEN TILL

Förbättra demokratin genom dialog
och deltagande/ Improve democracy through
dialogue and participation

Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till en internationell konferens med inriktning på medborgarbudget och andra former av deltagande för att utveckla ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.
Detta är en utmärkt möjlighet att lära sig mer om medborgarbudget och dialog i komplexa frågor som social
integration och utveckling av infrastruktur. På konferensen kan du dela erfarenheter och diskutera hur
deltagande processer kan utvecklas i framtiden.
Här möter du experter, forskare, företrädare för kommuner, landsting och regioner samt det civila samhället,
från många länder såväl som från Sverige.
Detta är ett unikt tillfälle när vi har bjudit in experter och förtroendevalda från hela världen.
OBS! Konferensen genomförs på engelska.
Datum.

17-18 maj

Ange plats.

Stockholm, Clarion hotell, Ringvägen 100

Målgrupp.

Förtroendevalda, tjänstepersoner, experter, intresserade

Kostnad.

2 400:- exklusive moms ( förtäring enligt program ingår)

Anmälan.

Anmäl dig här
Webbsida med mer info https://democracy18.se/

PROGRAM
09:00 – 10:00

Kaffe, smörgås

10:00

Konferensen öppnas

10:30

Experters syn på dialog och deltagande,

Ann-Margarethe Livh, Bostads- och demokratiborgarråd, Stockholms stad


Giovanni Allegretti, University of Coimbra, Portugal


Josh Lerner, Participatory Budgeting Project, US

Martin Sande, Dialogues, Sverige

Anne Tortzen, Center for Borgerdialog, Danmark
Kort paus
Förtroendevaldas syn på dialog och deltagande,
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Helena Balthammar, Fullmäktiges ordförande, Linköping
Carlos Menchaca, delegat i New York fullmäktige
M.fl.

12:00

Lunch

13:30 -15:00

Parallella pass
A – Medborgarbudget i städer






Medborgarbudget i New York, Carlos Menchaca, delegat i New York
fullmäktige
Medborgarbudget i Paris
Medborgarbudget i Madrid, Miguel Arana Catania, Direktör för
medborgardeltagande
Medborgarbudget i Lissabon, Paulo Francisco, Chef för avdelningen
för medborgardeltagande

B – Medborgarbudget i landsbygdskommuner





1/2 a million ideas, Nässjö kommun, Sverige, Jennifer Cronborn och
Carolina Haag Sjöberg, projektledare
Erfarenheter från Skottland, Simon Cameron, COSLA (Convention of
Scottish Local Authorities)
Erfarenheter från Portugal, Nelson Dias, expert, Portugal

C – Dialog i komplexa frågor kring social hållbarhet





Tillsammans för ökad trygghet, Åsa Winfridson, Östberga SDN,
Stockholms stad
Sociolab, Florens, Margeritha Mugnai, Italy
Erfarenheter från Luton kommun, Marek Lubelski, Projekt koordinator,
England

D – Civila samhällets roll I medborgarbudget




Josh Lerner Medborgarbudget Projektet i USA
Jez Hall, COSLA (Skottlands kommunförbund), Skottland

15:00 – 15:20

Kaffe

15:20 – 16:50

Parallella pass
E – Medborgardialog med unga





U-decide, Torsby kommun, Eva-Lena Gustavsson,
Kommunfullmäktiges ordförande
Young Mayor/ Ungdomsborgmästare, Lewisham kommun, England
Medborgarbudget med unga i Boston, Shari Davies, PBP, USA

F – Rundabords samtal med forskare







Hans Abrahamsson, freds- och konfliktforskare, Göteborgs Universitet
Martin Westin, Uppsala, Universitet
Marianne Pekola-Sjöblom, Forskningsledare Finska
kommunförbundet, Finland
Anne Tortzen, Phd, Center for Borgerdialog, Denmark
Tong-yi Huang, Professor and Chair, National Cheng-chi University

G - Medborgardialog i komplex samhällsplanering

Erfarenheter från Livorno, Claudio Vanni, Chef för


stadsbyggnadskontoret, Livorno kommun, Italien
M.fl.

H – Medborgarbudget – hur sprider vi till fler
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Giovanni Allegretti, University of Coimbra, Portugal
Jez Hall, Medborgarbudgetnätverket i England



16:50 -17:10

Paus

17:10 – 17:50

Plenum


17:50 – 20:00

Nelson Dias, konsult, Världsbanken
Världsbankens medborgarbudget projekt i Ryssland, Anna Sukhova
and Ivan Shulga, World Bank

Dr. Lex Paulson, mobiliseringsstrateg för Barack Obama 2008 och

Emmanuel Macron 2017.

Buffe och mingel

18 Maj
08:30 – 10:00

Parallella pass
I – Dialog I komplexa frågor med focus på integration






Martin Sande, Dialogues, Sverige
Hur kan bar växa upp utan våld? Ulrika Stöök, Västra Hisingen,
Göteborg, Sverige
Integrationsarbete i Fagersta kommun, Annika Hedberg Roth,
Elisabeth Iveblad Grahn, Sverige
M.fl.

J – Digitala plattformar för dialog och deltagande





Empatia Project, Michelangelo Secchi, Forskningskordinator, Italien

Consulproject, Miguel Arana Catania, Madrid
Citizens Foundation, Róbert Bjarnason, Island

K – Medborgarbudget – viktiga steg för lyckat resultat





Josh Lerner, Medborgarbudget Projektet i USA
Erfarenheter från Cascais kommun, Councilor Joana Balsemão
and Isabel Xavier, Portugal
Erfarenheter från Kota Kita, Ahmad Rifai, kommundirektör, Indonesien
L- Delaktighet och dialog i nya former




10:00 – 10:20


Paus

10:20 – 11:50 

Plenum



12:00
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Pop Up, Margeritha Mugnai, Sociolab, Italy
IT-Guide, Nyanlända hjälper seniorer att minska den digitala klyftan,
Sweden
M.fl.

Jorden runt på 200 dagar, 20 länder på fyra kontinenter, en studie av
människors möjlighet till deltagande och påverkan.
Bruno Kauffmann, Global democracy Correspondent
Internationell panel, summerar konferensen och blickar framåt.
Lunch och konferensen avslutas

Från:
Till:

Ärende:
Datum:
Bilagor:

Ulveson Anna
info@svalov.se; info@vasteras.se; info@vaxjo.se; info@vgregion.se; stina.sundberg@vgregion.se;
info@vilhelmina.se; information@enkoping.se; ingmari.aberg@lulea.se; jamtlands.lans.landsting@jll.se;
jannica.hell@ltdalarna.se; jerker.swanstein@skane.se; Johan Rocklind; johanna.sjostrand@simrishamn.se;
john.larsson@amf.lulea.se; karin.strandberg-nojd@jll.se; karlskrona.kommun@karlskrona.se;
karlstadskommun@karlstad.se; klk@alvesta.se; kommun.info@sala.se; kommun@arjeplog.se;
kommun@arvidsjaur.se; kommun@askersund.se; kommun@avesta.se; kommun@bengtsfors.se;
kommun@borgholm.se; kommun@haparanda.se; kommun@hedemora.se; kommun@herjedalen.se;
kommun@jokkmokk.se; kommun@kalix.se; kommun@kalmar.se; kommun@karlskoga.se;
kommun@kommun.kiruna.se; kommun@kristianstad.se; kommun@kristianstad.se; kommun@kumla.se;
kommun@linkoping.se; kommun@ljusdal.se; kommun@lycksele.se; kommun@nordanstig.se;
kommun@nordmaling.se; kommun@nybro.se; kommun@orebro.se; kommun@ovanaker.se;
kommun@overkalix.se; kommun@overtornea.se; kommun@pajala.se; kommun@pitea.se;
kommun@robertsfors.se; kommun@tranemo.se; kommune@overkalix.se; kommunen@alvsbyn.se;
kommunen@bjurholm.se; kommunen@boden.se; kommunen@falkoping.se; kommunen@katrineholm.se;
kommunen@kristinehamn.se; kommunen@lillaedet.se; kommunen@svedala.se; kommunen@vargarda.se;
kommunledningskontoret@uppsala.se; kommunstyrelse@enkoping.se; kommunstyrelse@jonkoping.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se; kommunstyrelsen@eslov.se; kommunstyrelsen@kommun.lessebo.se;
kommunstyrelsen@malmo.se; kommunstyrelsen@skovde.se; kommunstyrelsen@soderhamn.se;
kommunstyrelsen@stadshuset.stockholm.se; kommunstyrelsen@vaggeryd.se;
kontaktcenter@helsingborg.se; kurt.podgorski@malung-salen.se; landstinget.blekinge@ltblekinge.se;
landstinget.blekinge@ltblekinge.se; landstinget.dalarna@ltdalarna.se; landstinget.sormland@dll.se;
landstinget@lj.se; landstinget@ltkalmar.se; Region Kronoberg Officiell brevlåda; landstinget@ltv.se;
landstinget@sll.se; landstinget@vll.se; landstingshuset.1@lul.se; lars.mikkelsson@jokkmokk.se;
lennart.holmlund@umea.se; lerums.kommun@lerum.se; lg@lg.se; lilly.backlund@lycksele.se;
linnea.carlsson@haparanda.se; lotta.grondahl@falun.se; lulea.kommun@lulea.se; lunds.kommun@lund.se;
malin.hedlund@lycksele.se; malin.nicklasson@ltkalmar.se; marie.centerwall@bollnas.se;
markskommun@mark.se; mats.andersson@alvsbyn.se; micha.angborn@bollebygd.se;
mikael.lindfors@norsjo.se; nina.lango@arjeplog.se; norrbottens.lans.landsting@nll.se;
norrkoping.kommun@norrkoping.se; per-samuel.nisser@karlstad.se; post@gallivare.se;
region@regionostergotland.se; region@regionostergotland.se; regiongotland@gotland.se;
registrator@lysekil.se; robert.uitto@jll.se; simrishamns.kommun@simrishamn.se; skara.kommun@skara.se;
sodertalje.kommun@sodertalje.se; sollentuna.kommun@sollentuna.se; solna.forum@solna.se;
solveig.gard@karlstad.se; solveig.sandberg@vasteras.se; solvesborgs.kommun@solvesborg.se;
stadskansliet@stadshuset.goteborg.se; storfors.kommun@storfors.se; stromsunds.kommun@stromsund.se;
susanne.brandt@tranemo.se; sven-erik.lindestam@soderhamn.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se;
tim.zedig@gallivare.se; timra.kommun@timra.se; umea.kommun@umea.se; vannas.kommun@vannas.se;
vasterviks.kommun@vastervik.se; vindelns.kommun@vindeln.se; yvonne.ingelstrom@sollentuna.se;
agneta.jansmyr@lj.se; anna-carin.johansson@liv.se; Ann-Christin.Samuelsson@kommun.kiruna.se; annecharlotte.Enlund@jokkmokk.se; annelee.mickelsson@alvsbyn.se; annemarieandersson550@gmail.com;
annica.liden@gavle.se; annika.annerby.jansson@lund.se; asa.handel@arvidsjaur.se;
barbro.nordstrom@boden.se; bastads.kommun@bastad.se; bergs.kommun@berg.se;
bert.ohlund@skelleftea.se; birgitta.holmgren@boden.se; bo.mazetti-nissen@almhult.se;
boel.svanberg@kommun.pajala.se; bollnas@bollnas.se; boras.stad@boras.se; brandforsvaret@sbff.se;
Carina Bengtsson; catharina.gustafsson@gallivare.se; cecilia.jurell@kalix.se;
christer.johansson@bollebygd.se; christina.zoricpersson@helsingborg.se; elisabeth.berglund@orebroll.se;
Nilsson Erik; eskilstuna.kommun@eskilstuna.se; flenskommun@flen.se; fredrik.westerlund@arjeplog.se;
gnesta.kommun@gnesta.se; gun.svensson@bollnas.se; hakan.jansson@lj.se;
halmstads.kommun@halmstad.se; hanna.mustajarvi@haparanda.se; helena.hansson@edu.alvsbyn.se;
hofors.kommun@hofors.se; hofors.kommun@hofors.se; info@dorotea.se; Info@engelholm.se;
info@falun.se; info@kungsor.se; info@ljungby.se; info@mariestad.se; info@sinrishamn.se
Inbjudan till CEMR:s konferens Equality, Diversity and Inclusion i Bilbao, 11-13 juni 2018
den 9 februari 2018 16:32:06
Letter of invitation to Bilbao 2018 conference - Charter signatories EN.docx

Till undertecknarna av Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå
CEMR konferensen 2018 – Equality, Diversity and Inclusion

Information om inbjudan till CEMR:s konferens Equality, Diversity
and Inclusion
Den 11-13 juni i Bilbao arrangerar CEMR (Council of European Municipalities and Regions)
staden Bilbao och det baskiska kommunförbundet EUDEL en konferens på temat Equality,
Diversity and Inclusion. Se den bifogade inbjudan.
Till konferensen väntas ca 500 förtroendevalda, lokala och regional ledare, experter och
intressanta gäster för att utbyta erfarenheter och lära av varandra.
Under konferensen deltar en delegation av politiker och tjänstepersoner från SKL samt

undertecknare av jämställdhetsdeklarationen från kommuner, landsting och regioner. Många av
våra svenska erfarenheter av att arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering kommer
att presenteras under konferensen. Se programmet på www.cemrbilbao2018.eu .
Jämställdhetsarbetet inom CEMR leds av Standing Committee for Equality of Women and Men.
Vid konferensen tillsätts Emil Broberg som ordförande i kommittén och CEMR:s talesperson för
jämställdhetsfrågor. Han kommer att representera CEMR i dialogen med europeiska och
internationella institutioner och lyfta fram den lokala och regionala nivåns betydelse för att
genomföra jämställhet i praktiken. Emil Broberg är landstingsråd i Östergötland och SKL:s tredje
vice ordförande.
I Sverige har hittills 102 kommuner och 19 landsting/regioner undertecknat deklarationen:
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/presentation.html.
Kontakta Anna Ulveson (anna.ulveson@skl.se , 08-452 74 67) om du vill veta mer om
konferensen.
Varmt välkomna till Bilbao!

Anna Ulveson
handläggare
Sektionen för hälsa och jämställdhet
Avdelningen för vård och omsorg
_________________________________
Sveriges Kommuner och Landsting
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 74 67
+46 70 319 74 67
www.skl.se

www.skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheter/jamstalldhet

To: Signatories of the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life
Bilbao, 26 January 2018
Re: 2018 CEMR Conference – Equality, Diversity and Inclusion
Dear Charter Signatory,
You are an esteemed signatory of the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life
– an initiative launched by the Council of European Municipalities and Regions (CEMR) in 2006 –
which counts over 1,600 signatories in 35 countries today. It is through the commitment and actions
of local and regional governments such as yours that the Charter has been such a successful
instrument to advance gender equality at local level across Europe.
For this reason, we would like to cordially invite you to participate in the CEMR citizenship
conference that will take place in Bilbao from 11 th to 13 th June 2018, on the intersecting themes of
equality, diversity and inclusion. The City of Bilbao and the Association of Basque Municipalities
(EUDEL) have partnered with CEMR to organise this international event where over 500 mayors, local
and regional leaders, distinguished guests and experts will meet, exchange and inspire each other.
At this conference, we aim to make history and host the largest gathering of Charter signatories in
one place. Come and share your experiences with other Charter signatories and discover what they
are doing to build communities that value everyone and that unleash the full potential of their
population.
We sincerely hope that you will be able to accept our invitation and we pleased to share with you
enclosed a concept note of the conference and the draft programme. Don’t hesitate to visit the
conference website www.cemrbilbao2018.eu or come back to us for more information and to register!
Should you have any questions, please contact Jaimie Just (Jaimie.just@ccre-cemr.org - +32 2 500
05 49), CEMR Policy Officer – Gender Equality and Diversity, who remains at your disposal for any
further questions you may have.
As a Charter signatory, you can benefit from the special early bird price if you register before 5
March. It’s time to seize the opportunities that equality, diversity and inclusion have to offer. In Bilbao
and beyond, differences unite us!
We look forward to welcoming you in Bilbao for CEMR’s 2018 conference.
Yours sincerely,

Stefano Bonaccini
CEMR President

#CEMRBilbao2018
www.cemrbilbao2018.eu

Juan Mari Aburto
Mayor of Bilbao

Imanol Landa
EUDEL President
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1760
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-03-08

Regionstyrelsen

Aktualitetsprövning av regionala utvecklingsstrategin
2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional
utvecklingsstrategi enligt utredningsförslag 2 inför slutligt beslut i
regionfullmäktige juni 2019.

Sammanfattning
Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg antogs av regionfullmäktige
2015. I strategin anges att den ska aktualitetsprövas vart fjärde år. Under 2017 har
regionala utvecklingsenheten utrett strategins relevans och tagit fram tre förslag till
hur strategin kan uppdateras. Förslagen redovisas i bilaga med konsekvensanalyser
över förändringsförslagen.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 8/2018 att föreslå regionstyrelsen
uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att revidera den regionala
utvecklingsstrategin enligt utredningsförslag 2. Nämnden beslutade även att avsätta
300 000 kronor i konsultkostnader av egna medel för 2019. Rapporten har tidigare
presenterats för kommunchefsnätverket och Region Kronobergs ledningsgrupp,
som båda bedömt förslag 2 som mest lämpligt.
Förslag 2 innebär en relativt omfattande revidering av den nuvarande
utvecklingsstrategin. Syftet är att göra strategin konkretare och öka styreffekten.
Arbetet med revideringen kommer att ske under 2019. Den reviderade strategin
fastställs av regionfullmäktige i juni 2019.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 8/2018
Förslag till beslut – Aktualitetsprövning av RUS
Beslutsunderlag – Aktualitetsprövning av RUS
Aktualisering av RUS – Tre olika alternativ
Sida 1 av 1

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-01-31

§8

Aktualitetsprövning av RUS 2018
(17RK1760)
Beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen att beslutar
att regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att genomföra en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin i enlighet med utredningsförslag nummer 2.
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att för arbetet avsätta 300 000 kr i konsultkostnader av egna medel för 2019.
Sammanfattning

I den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025, som antogs 2015, anges att
den ska aktualitetsprövas vart fjärde år. Under året har kansliet utrett
utvecklingsstrategins relevans och tagit fram tre förslag till hur strategin kan uppdateras.
Respektive förslag har försetts med en konsekvensanalys som beaktat för- och nackdelar
med de olika förändringsförslagen. Rapporten har presenterats för
kommunchefsnätverket och i Region Kronobergs ledningsgrupp. Bedömningen vid
dessa tillfällen har varit att Förslag 2 är mest lämpligt.
Förslag 2 innebär en relativt omfattande revidering av den nuvarande
utvecklingsstrategin. Syftet med revideringen är att öka strategins konkretionsgrad och
styreffekt. Arbetet med revideringen sker under 2019.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om genomförande med hjälp av konsult i
relation till användande av egna resurser.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Soili Lång Söderberg
Bo Frank
Christel Gustafsson
Joakim Pohlman
Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämndens ordförande föreslår att regionala utvecklingsnämnden
föreslå regionstyrelsen att besluta
att regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att genomföra en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin i enlighet med utredningsförslag nummer 2.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-01-31

Regionala utvecklingsnämndens ordförande föreslår att regionala utvecklingsnämnden
beslutar
att för arbetet avsätta 300 000 kr i konsultkostnader av egna medel.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Aktualitetsprövning av RUS 2018
 Aktualitetsprövning RUS 2018 - Tjänsteskrivelse
 Aktualisering av RUS - tre olika alternativ

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1760
Handläggare: Robin Rikardsson,
Datum: 2018-01-11

Regionala utvecklingsnämnden

Aktualitetsprövning av RUS 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden föreslå regionstyrelsen att besluta
att regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att genomföra en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin i enlighet med utredningsförslag nummer 2.
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att för arbetet avsätta 300 000 kr i konsultkostnader av egna medel.

Sammanfattning
I den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025, som antogs 2015,
anges att den ska aktualitetsprövas vart fjärde år. Under året har kansliet utrett
utvecklingsstrategins relevans och tagit fram tre förslag till hur strategin kan
uppdateras. Respektive förslag har försetts med en konsekvensanalys som beaktat
för- och nackdelar med de olika förändringsförslagen. Rapporten har presenterats
för kommunchefsnätverket och i Region Kronobergs ledningsgrupp.
Bedömningen vid dessa tillfällen har varit att Förslag 2 är mest lämpligt.
Förslag 2 innebär en relativt omfattande revidering av den nuvarande
utvecklingsstrategin. Syftet med revideringen är at öka strategins konkretionsgrad
och styreffekt.

Joakim Pohlman
Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag daterat 2018-01-08
Utredning ”Aktualisering av RUS – tre olika alternativ”

Sida 1 av 1

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1760
Handläggare: Robin Rikardsson, Regional utveckling
Datum: 2018-01-08

Aktualitetsprövning RUS 2018
Ärende
I den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025, som antogs 2015, anges
att den ska aktualitetsprövas vart fjärde år. Detta innebär att strategins relevans –
utifrån omvärldsförändringar och erfarenheter av att arbeta med den – ska
bedömas. Konsekvenserna av en aktualitetsprövning kan bli: 1) att inga ändringar
görs, 2) att mindre omfattande ändringar görs, 3) att mer omfattande förändringar
görs alternativt 4) att en ny strategi tas fram.
Under året har kansliet utrett utvecklingsstrategins relevans och tagit fram tre
förslag till hur strategin kan uppdateras (Se: Bilaga 1). Respektive förslag har
försetts med en konsekvensanalys som beaktat för- och nackdelar med de olika
förändringsförslagen. De förslag som presenteras i rapporten är:
Förslag 1 – Mindre förändringar inom befintliga strukturer




Uppdatering av nulägesbilden och utmaningarna.
Genomgång av målen. Förenkla och förtydliga dem.
Uppdatering av samhandlingspunkter för att säkerställa att de är fortsatt
relevanta.

Förslag 2 – Mer omfattande förändringar inom befintliga strukturer




Förändring av strategins olika prioriteringar och styrnivåer
Ökad konkretionsgrad och styreffekt
Förnyad mål- och effektkedja för en förbättrad uppföljning

Förslag 3 – Ny strategi och förändring av tillhörande understrategier


Framtagning av en helt ny strategi med nya prioriteringar och strukturer

Rapporten har presenterats för kommunchefsnätverket och i Region Kronobergs
ledningsgrupp. Bedömningen vid dessa tillfällen har varit att Förslag 2 är mest
lämpligt. Detta för att den nuvarande utvecklingsstrategin i grunden uppfattas
som ändamålsenlig men i behov av konkretiseringar för att öka regionens
styrförmåga i olika utvecklingsfrågor. En ökad konkretionsgrad skulle även skapa
möjligheter för en mer ändamålsenlig uppföljningsverksamhet.
Genomförande
Arbetet föreslås att ledas av enheten Verksamhetsstöd som finns under den
regionala utvecklingsavdelningen.
Revideringen kommer inte att resultera i en lika bred framtagningsprocess som
när en helt ny utvecklingsstrategi kommer att tas fram. Primärt kommer arbetet
att ske internt och i dialog med b.la. kommunerna och regionala
utvecklingsnämnden. Utgångspunkt för arbetet är de uppföljningar som har gjorts
av RUS:en under de gångna åren och rekommendationer som framkommit i olika
utredningar.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1760
Handläggare: Robin Rikardsson, Regional utveckling
Datum: 2018-01-08

Revideringen föreslås att pågå under 2018. Den färdiga produkten ska sedan
beslutas under det första halvåret 2019.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
För att genomföra arbetet äskas 300 000 kr ämnade för konsultstöd. Kostnaden
föreslås att bekostas av den regionala utvecklingsenhetens egna medel.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslås att besluta om en revidering av den
regionala utvecklingsstrategin i enlighet med utredningsförslag nummer två. För
arbetet föreslås att 300 000 kr i konsultkostnader avsätts.
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Beskrivning av uppdrag
I den antagna utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 anges att en aktualitetsprövning ska genomföras var fjärde år. Gröna Kronoberg 2025 antogs 2014 vilket innebär att en aktualitetsprövning
ska genomföras först under 2018. Följande rapport syftar till att lyfta fram vilka olika alternativ
som finns att tillgå i samband med den stundande revideringen.
För att kunna presentera relevanta revideringsalternativ krävs en genomgång av nuvarande strategier och de erfarenheter som har tillförskansats under den tid vi har använt dem. Denna genomgång sker i kapitlet Nulägesanalys.
I kapitlet Revideringsförslag följer två huvudsakliga revideringsalternativ för ledningsgruppen att ta
ställning till. I kapitlet Konsekvensanalys följer en analys av vilka konsekvenser de olika alternativen
skulle innebära.

Nulägesanalys
Nuvarande strategier
Under den regionala utvecklingsstrategin finns det åtta stycken understrategier som berör olika
områden. Siffran är hämtad från de strategier som anges i ansökningsblanketten för regionala
projektmedel.
Strategi

Obligatorisk/Frivillig

Löptid

Regional utvecklingsstrategi

Obligatorisk

2014-2025

Kompetensförsörjningsstrategin

Frivillig

2016-2025

Innovationsstrategin

Frivillig

2015-2025

Kulturplan

Obligatorisk

2015-2017

Trafikförsörjningsprogam

Obligatorisk

2016-2025

Länstransportplan

Obligatorisk

2014-2025

Serviceprogram

?

?

Folkhälsopolicy

?

?

Hälsostrategi

?

?

Hållbarhetsstrategi (intern)

?

?

Bredbandsstrategi

?

?

Trästrategi

?

?

Miljöprogram

?

?

Landsbygdsstrategi

?

?

Turiststrategi

?

?

I tabellen ovanför redovisas de strategier och planer som finns kopplade till Gröna Kronoberg 2025.
En majoritet av dem är frivilliga att ta fram. De som är obligatoriska att ta fram har ofta relativt
fasta former som bestäms från den nationella nivån. En majoritet av planerna och strategierna
sträcker sig fram till 2025.

Erfarenheter från perioden 2014-2017
Utvecklingsstrategins struktur
Gröna Kronoberg 2025 innehåller två målområden som i sin tur innehåller fyra prioriteringar. Respektive prioritering innehåller sedan en rad olika samhandlingspunkter som syftar till att konkretisera hur man kan förverkliga prioriteringarna.
Det positiva med nuvarande struktur är att den, i viss utsträckning, utmanar mer standardiserade
ämnesområden och verksamhetsorganisationer. Detta öppnar upp för tvärsektoriella lösningar
och möjligheter till att angripa utmaningar på nya sätt. Strukturen ger även ett mer ”levande”
uttryck än en mer standardiserad.
Det negativa med nuvarande struktur är att den kan upplevas som främmande och svårtillgänglig.
Fördelarna med en mer klassisk ämnesindelning är att den inte kräver några förklaringar om vad
själva området innebär, utan istället riktas fokus mot innehåll och form. Av detta följer att det
även blir enklare att tydliggöra styrkedjan mellan strategin och verksamhetens olika avdelningar.
För närvarande är det inte alltid tydligt vilka verksamheter som ansvarar för vilka delar i utvecklingsstrategin. Detta har framkommit när vi sammanställt den årliga insatsrapporten. Exempelvis
är det oklart vilka verksamhetsområden som ansvarar för prioritering två i utvecklingsstrategin.
Detta för att det inte är helt tydligt vilka ämnesområden som faktiskt ryms under denna prioritering.
I den nuvarande utvecklingsstrategin är de olika ämnesområdena inte lika utvecklade. I vissa fall
finns mycket information och flera prioriteringar, exempelvis när det gäller näringsliv. I andra
fall är områdena mindre utvecklade eller utpekade. Exempelvis nämns inte kultur, bostadsbyggande/samhällsplanering samt sjukvård som utpekade områden, utan ingår i mer generella resonemang under de existerande prioriteringarna.
Den gröna tråden
Begreppet Gröna tråden myntades i Gröna Kronoberg 2025. Begreppet syftar till en metod för hur
man kan arbeta med att genomföra strategin. Exempelvis föreskriver den användandet av insatslogik och samverkan.
I viss utsträckning har begreppet och de föreslagna metoderna kommit att bli etablerat inom
organisationen Region Kronoberg. Dock är det oklar huruvida det är levande utanför organisationen och om metoderna som anges används av externa aktörer.
Gröna tråden innehåller egentligen flera delar och är att betrakta som en form av metodbok för
hur man kan arbeta med att främja regional utveckling och tillväxt. En del av verktygen är numera frekvent använda inom Region Kronoberg. Även den mer generella policycykeln som presenteras i strategin har implementerats.
Framtagningen av utvecklingsstrategin och understrategierna
De samordnare som har arbetat med att ta fram strategier under de senaste åren har vittnat om
att det finns en form av ”strategitrötthet” hos berörda aktörer. En orsak till detta kan vara att
flera strategier togs fram under ett relativt kort tidsspann under perioden 2014-2017. Under
framtagningen av de olika strategierna fanns tillfällen då samma aktörer involverades flera gånger.

En konsekvens av att flera strategier tagits fram under kort tid är att aktörer kan uppleva att
floran av strategier är för stor i relation till ”faktiska insatser”. Strategier signalerar ofta inte handling utan snarare ”planering”. Allt för många strategier kan således sända signaler om passivitet
snarare än handlingskraft.
De positiva konsekvenserna av framtagandet av en rad olika understrategier är att flera aktörer i
regionen har kommit att involveras i arbetet. Under arbetet har flertalet dialoger förts mellan
Region Kronoberg och andra intressenter. Genom att diskutera innehåll i strategier och långsiktiga målbilder skapas en grund för framtida samverkan som kan stärka den sammanlagda genomförandekraften i länet. De från Region Kronoberg som har haft i ansvar att ta fram understrategier har under denna tid upplevt att själva framtagandet tillsammans med andra har haft
positiva samordningseffekter.
Genomslagskraften i de kommunala översiktsplanerna är begränsad
Ett mål med den regionala utvecklingsstrategin är att knyta samman den regionala- och kommunala planeringsnivån. Traditionellt sett har kommunerna i sina översiktsplaner främst haft mål
och aktiviteter som kopplat till den fysiska planeringen. Däremot har planerna väldigt sällan innehållit mål eller aktiviteter som berört frågor som kompetensförsörjning och näringsliv. På den
regionala nivån har förhållandet varit det motsatta; strategierna har innehållit mål och aktiviteter
om arbetsmarknad, kompetensförsörjning och näringsliv men saknat aktiviteter och mål kopplat
till den fysiska planeringen. Önskeläget är att kommunerna i högre utsträckning än idag skulle
implementera delar av den regionala utvecklingsstrategin i deras översiktsplaner och att den regionala planen skulle blir mer fysisk.
I Gröna Kronoberg 2025 antogs ett mer fysiskt perspektiv än i tidigare utvecklingsstrategier för
Kronobergs län. En del olika territoriella förutsättningar och dimensioner diskuteras och betydelsen av en god planering lyfts fram. Gensvaret från kommunerna har varit blandat. Som helhet
har initiativet, från tjänstemannahåll, mötts av nyfikenhet och optimism. Kommunerna efterfrågar stöd i den fysiska planeringen utifrån ett tillväxtperspektiv. Den kritik som riktats mot initiativet är att det behöver förtydligas än mer för att den regionala utvecklingsstrategin ska vara
ett faktiskt stöd för kommunerna när de tar fram översiktsplaner.
Inom organisationen Region Kronoberg har det fysiska perspektivet kommit att bli mer uppmärksammat i olika processer. Exempelvis har ett intensifierat samarbete mellan utvecklingsdelen och Länstrafiken startats, med utgångspunkt från de stråkdiskussioner som förs i den regionala utvecklingsstrategin.
Styrkedjan mellan RUS och andra strategier
Den regionala utvecklingsstrategin är en typ av ”överstrategi” med flera ”understrategier” kopplade till sig. En sådan struktur ställer krav på att det finns en tydlighet i vilka olika nivåskillnader
som ska finnas mellan de olika styrdokumenten. Om de olika styrdokumenten befinner sig på
samma nivå eller om nivåerna är olikartade är en trolig konsekvens försvårad styrning snarare än
en förenklad.
För närvarande är inte styrkedjan mellan utvecklingsstrategin och tillhörande understrategier
konsekvent. Detta beror primärt på tre saker:

1) Ämnesindelningen i den regionala utvecklingsstrategin är inte konsekvent. Exempelvis är en
del prioriteringar i princip andra namn för mer klassiska ämnesområden. I andra fall är prioriteringarna inte alls lika tydligt knutna till ett specifikt ämnesområde. Styreffekten är högre för de
prioriteringar som har en mer tydlig koppling till understrategier. I dessa fall är det enkelt att
binda samman utvecklingsstrategin med de mer ämnesorienterade understrategierna. I övriga fall
uppstår svårigheter med att koppla samman utvecklingsstrategin med understrategier. I grund
och botten beror detta på att det inte är helt självklart att prioriteringarna de facto är prioriteringar
eller omskrivningar av klassiska ämnesområden.
2) De föreslagna samhandlingspunkterna i utvecklingsstrategin är inte konsekventa. En del av
dessa punkter, som i praktiken är rekommendationer och konkreta förslag på att bemöta framförda utmaningar, har en hög konkretionsgrad och minskar därmed – i teorin – handlingsfriheten
för eventuella understrategier. I viss utsträckning gäller detta för näringslivsområdet. I en del
andra fall råder motsatt förhållande, exempelvis när det gäller folkhälsoområdet. Här finns endast
en samhandlingspunkt som är väldigt generell. Detta skapar helt olika förutsättningar för styrning i ett nästa skede.
3) Understrategierna har inte en enhetlig struktur eller samma prioriteringsnivåer. Detta beror
delvis på att utvecklingsstrategin inte är konsekvent i ämnesindelning och prioriteringsnivåer,
dels på att understrategierna har haft olika uppdragsbeskrivningar och valt olika strukturer. Exempelvis råder det väldigt stora skillnader mellan Länstransportplanen och Innovationsstrategin. Den
förra är mer att likna vid en handlingsplan, den senare är mer en övergripande strategi. Dock har
Länstransportplanen en relativt otydlig koppling till nuvarande utvecklingsstrategin, då denna
inte innehåller särskilt tydliga prioriteringar inom detta område. Innovationsstrategin har å sin
sida en relativt tydlig koppling till utvecklingsstrategin, men har en väldigt låg konkretionsgrad.

Sammanfattande reflektioner
Den nuvarande utvecklingsstrategin har prioriterat dynamik/förändring framför struktur/innehåll. Vinsten med detta har varit att den upplevs som ”nyskapande” och ”intresseväckande”.
Upplägget har även, i viss utsträckning, resulterat i att gamla arbetssätt och ämnesområden utmanats och luckrats upp. Förlusterna med upplägget har varit att styrkedjan blivit relativt otydlig
vilket i sin tur försvårar prioriteringar i det dagliga arbetet och uppföljning.

Revideringsförslag
I detta kapitel presenteras tre olika alternativ att ta ställning till inför aktualitetsprövningen av
den regionala utvecklingsstrategin. Skillnaderna mellan alternativen är främst hur stor förändring
de skulle innebära. Det första förslaget skulle endast innebära mindre justeringar av den nuvarande strategin. Det andra förslaget skulle innebära en mer genomgripande förändring av den
nuvarande strategin, även om förändringarna skulle ske inom befintliga ramar. Det tredje alternativet är det mest omdanande och skulle innebära en ny utvecklingsstrategi och en förändring
av styrkedjan.

Alternativ 1 – Aktualisering inom befintliga strukturer
Förslag
 Uppdatera nulägesbilden och utmaningarna. Förtydliga integrationsutmaningens betydelse för regionen. Förenkla och förtydliga utmaningar.


Genomgång av målen. Eventuell uppdelning av målet Ett ökat humankapital som idag
innehåller två indikatorer. Om möjligt hitta bättre mått för målet om En god socioekonomisk
utveckling.



Uppdatera samhandlingspunkterna. Precisera en del av dem och säkerställ att de är på
samma nivåer.

Konsekvensanalys
Fördelarna med förslaget är att arbetet som ägnats åt att kommunicera och förankra den nuvarande utvecklingsstrategin inte skulle gå till spillo. Detta förslag hade haft ytterst få följder för
dagens organisering och arbetssätt. Om kontinuitet är det viktigaste i detta läge är detta förslag
att föredra.
Nackdelarna med förslaget är att de brister som finns med dagens styrkedja, och de negativa
bieffekter som följer ur detta, skulle förstärkas än mer.

Alternativ 2 – Revidering inom befintliga strukturer
Förslag
 Behålla målområdesindelningen Växa i och Växa av men förändra prioriteringarna för
att bli tydligare och stärka kopplingen till understrategierna.


Uppdatera nulägesbilden och utmaningarna. Förtydliga integrationsutmaningens betydelse för regionen.



Förtydliga och utvidga vilka områden som ingår under prioriteringarna för att förenkla
kommunikationen av dem. Detta medför att de nuvarande prioriteringarna behöver omformuleras. Förslaget är även att byta namn på de olika planeringsnivåerna. Från Prioritering till Strategi. Med andra ord ska det istället för fyra prioriteringar finnas fyra olika strategier som på ett övergripande plan förklarar vad man ska bemöta utmaningarna med.
Prioriteringarna hamnar istället en nivå under och förtydliga hur de olika strategierna ska
genomföras i praktiken.
-

Prioritering 1: Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av
varandra. Inga större innehållsförändringar. Förtydliga att den innehåller samhällsplanering, bredband, infrastruktur, Länstrafiken och service. Lyft diskussion om bostäder. Eventuellt förändra namn på prioritering för att göra den mer kommunikativ
och tydlig. Förslag: Strategi: Utveckla attraktiva miljöer och tillgänglighet.

-

Prioritering 2: Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga. Behöver
förändras för att förtydliga och utvidga vilka områden den innehåller och bli mer
kommunicerbar. Förslagsvis skulle denna prioritering, i högre utsträckning än idag,
istället omfatta ämnesområdena vård, kultur samt folkhälsa. Eventuellt inkludera frågan om delaktighet – vilken slags delaktighet behöver förtydligas. Förslag: Strategi:
Utveckla en god hälsa och ett rikt kulturliv.

-

Prioritering 3: Utveckla diversifiering och innovationsförmåga. Prioriteringen har en tydlig
koppling till näringslivsområdet. Eventuellt förändra namnet för att göra den mer
kommunikativ. Förslag: Strategi: Utveckla en företagsam region och ett innovativt näringsliv.

-

Prioritering 4: Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa. Prioriteringen har idag en tydlig
koppling till utbildning och arbetsmarknad. Med detta förslag skulle hälsodelen tonas
ner och istället lyftas in under prioritering två. För att spetsa prioriteringen behöver
den omformuleras. Detta för att förtydliga, rent kommunikativt, att den handlar om
att få fler människor i arbete och att uppnå en god kompetensförsörjning Förslag:
Strategi: Utveckla en god kompetensförsörjning och en stark arbetsmarknad.

-



Horisontella strategier. Istället för att miljö nämns som ett eget område bör denna
dimension istället finnas med som ett horisontellt kriterium. Varje strategi bör innehålla prioriteringar som syftar till att främja en miljömässig hållbar utveckling inom
de aktuella områdena.

Till ovan föreslagna strategier bör det kopplas prioriteringar som förtydligar hur strategierna ska genomföras. Till respektive prioritering kopplas en rad rekommendationer. Rekommendationerna ökar konkretionsgraden avsevärt utan att utvecklingsstrategin ägnar
sig åt detaljplanering. Frågan om hur, när och vem som ska genomföra rekommendationerna är en fråga för verksamheterna. Exempelvis kan genomförandet ske genom ägda
bolag, genom påverkansarbete mot andra regionala aktörer och så vidare. Nedan följer
ett exempel på hur det kan se ut:
Utveckla en företagsam region och ett innovativt näringsliv
Prioritering

Främja nyföretagandet

Rekommendationer

Geografisk prioritering

Stöd nyföretagande hos utlandsfödda. Företagandet är lägre i
denna grupp än hos övriga. Samtidigt finns här en stor potential då
utlandsfödda i högre utsträckning
än inrikes företag uppger att de vill
strata företag.

Lessebo, Tingsryd, Markaryd, Uppvidinge, Alvesta, Ljungby. Nämnda
kommuner är prioriterade för att
utlandsfödda utgör en stor andel av
den arbetsföra befolkningen i dessa
kommuner. Om de utlandsfödda i
nämnda kommuner inte kommer i
arbete är en stor risk att de flyttar
till större städer vilket skulle förvärra den demografiska situationen
i nämnda kommuner än mer.
Lessebo, Tingsryd, Markaryd, Uppvidinge, Alvesta, Ljungby

Främja framväxt av platsbundna
företag. Den globala ekonomin har
medfört en ökad flyttbarhet av varuproducerande företag. Därför är
det viktigt att företag med en hög
grad av platsbundenhet växer fram.
Exempel på sådana företag är sådana som verkar inom de gröna näringarna. Dessa företag är knutna
till marken de brukar samtidigt som
de attraherar turister och sysselsättning på landsbygden.
Främja uppkopplade företag. I
takt med att bredbandsuppkopplingen blir allt bättre ökar möjligheterna att bedriva företag på distans. Detta är en möjlighet för ett
befolkningsglest län som Kronoberg.
Stärk det regionala och lokala
näringslivsklimatet. De offentliga

Lessebo, Tingsryd, Markaryd, Uppvidinge, Alvesta, Ljungby

Samtliga kommuner

aktörerna har god möjlighet att påverka
näringslivsklimatet i regionen. Exempelvis kan detta ske genom att stärka
kontaktytorna mellan det offentliga och
näringslivet. Ett annat sätt är att stärka
den kommunala servicen till företag när
det gäller byggnads- och serveringstillstånd.

Främja fler IT-företag. Kronobergs
län har en hög specialisering inom IT-

Växjö, Älmhult. Studier visar att IT-företag har högst överlevnadsförmåga i
orter med en redan befintlig massa av

sektorn. Detta är en sektor som förväntas att fortsätta växa som följd av en tilltagande digitalisering. För att fortsatt
vara en stark IT-region krävs att nya
kreativa IT-företag fortsätter att växa
fram.

liknande företag. I mindre geografier är
det mer ändamålsenligt att satsa på mer
platsbundna företag.



Ur ovan följer att Samhandlingspunkterna som finns i dagens utvecklingsstrategi ersätts
med Rekommendationer som är direkt kopplade till prioriteringarna. Rekommendationerna
ska även vara mer övervägda och motiverade med studier och forskning, exempelvis
genom OECD-studien. Prioriteringarna utvecklas även genom att en geografisk dimension kopplas till dem. Den geografiska prioriteringen möjliggör mer anpassade rekommendationer. Detta får särskilt genomslag när det handlar om exempelvis byggande av
bostäder, där den geografiska prioriteringen anger var man rekommenderar att bygga.



I och med att de befintliga målområdena bevaras går det inte att ”flytta” de nuvarande
målen till de olika strategiområdena, utan dessa är knutna till de existerande målområdena. Detta är något av en nackdel i och med att målen hade kunnat förtydliga strategierna och rekommendationerna. Men en sådan förändring hade inneburit en mer total
revidering av den nuvarande strukturen.

Konsekvensanalys
Det positiva med ovan förslag är att det bevarar grundstrukturen i den nuvarande strategin samtidigt som en del genomgripande förändringar leder till en ökad styrmöjlighet. Med andra ord är
det inte en helt ny strategi som behöver tas fram samtidigt som innehållet trots allt förändras i
relativt hög utsträckning. Förslaget innebär inte heller att understrategierna ska förändras. Däremot finns det en risk att några av dem blir irrelevanta, men samtidigt ökar utvecklingsstrategins
genomslagsförmåga.
En positiv konsekvens av ovan förslag är att rekommendationerna tvingar fram en djupgående
inventering av organisationens kunskap. Rekommendationerna måste motiveras vilket forcerar
fram en diskussion om vilka åtgärder som faktiskt är viktigast och mest effektiva. Detta lär krävas
att forskning och annat underlag konsulteras. I längden borde detta dock endast vara positivt
och leda till en mer stabil grund för framtida prioriteringar. Med andra ord ställer detaljeringsgraden på rekommendationerna och den geografiska dimensionen betydligt högre krav på verksamhetens bedömnings- och kunskapsförmåga än nuvarande upplägg.
Det negativa med ovan förslag är att förändringarna kan uppfattas som stora och att en stor del
av det genomförda förankringsarbetet med den nuvarande utvecklingsstrategin går till spillo. En
annan negativ konsekvens kan bli att externa aktörer upplever det föreslagna upplägget som allt
för detaljstyrande i frågor som regionen tidigare inte tagit ställning i. En tredje negativ konsekvens är att i och med att understrategierna inte förändras kan resultatet bli att de förändringar
som genomförs i utvecklingsstrategin inte får full effekt för att styrkedjan fortsatt inte är intakt,
även om logiken och konsekvensen i utvecklingsstrategin stärkts.

Alternativ 3 – Revidering av innehåll och nya strukturer
Förslag
 Förslaget innebär en genomgripande revidering av både innehåll och upplägg i utvecklingsstrategin och tillhörande understrategier. Nuvarande utvecklingsstrategi och tillhörande understrategier frångås helt och istället byggs ett nytt system upp.


Detta förslag innebär i korthet: 1) förstärkt måluppföljning, 2) ökat strukturtänkande för
att säkra styrkedjan, 3) ökad konkretionsgrad gällande prioriteringar. Förslaget är att strategin utgår och baseras på följande områden och horisontella kriterier:
Miljö
Jämställdhet
Digitalisering
Hälsa

Horisontella kriterier

Ämnesområde
Samhällsplanering och tillgänglighet
Näringsliv
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Kultur



De föreslagna områdena och strategins indelning utgår från de kärnområden som den
regionala utvecklingsenheten arbetar med och som traditionellt sammankopplas med
regional utveckling, exempelvis i den nationella strategin för regional tillväxt.



De horisontella kriterierna syftar till att tydliggöra att dessa perspektiv ska inarbetas inom
respektive område. Detta upplägg betonar att de nämnda kriterierna inte är ”fristående”
från övrig verksamhet, utan det är i anslutning till respektive ämnesområde de kan förändras.



Respektive område förses sedan med delmål som ska vara uppfyllda under strategins
verksamhetstid. Helst ska dessa mål ha en nära koppling till de föreslagna rekommendationerna. De är således att betrakta som effekter på kort- och medellång sikt. Inom
varje område finns även ett antal långsiktiga mål. Dessa mål ligger något längre bort från
rekommendationerna i strategierna och ska primärt ses som långsiktiga samhällseffekter
av insatserna, en form av insatslogik. De olika rekommendationerna ska även förses med
följeindikatorer som ska förenkla uppföljning av rekommendationerna på ett mer direkt
sätt än vad som är möjligt idag.



När utvecklingsstrategin är utformad ska handlingsplaner, inte understrategier, tas fram.
Dessa ska utgå från de rekommendationer som finns i RUS:en. Här finns anledning att
fundera över vilken form handlingsplanerna ska ha. En form är dynamiska handlingsplaner. Handlingsplanerna bör omfatta insatser av fler aktörer än Region Kronoberg, detta
för att åskådliggöra samverkan och Region Kronobergs roll som samordnare.



Nedan återfinns ett exempel på ovan diskuterade struktur. Exemplet innehåller endast
en del av vad som bör återfinnas under ett område. I exemplet synliggörs även kopplingen mellan utvecklingsstrategin och handlingsplaner.

Samhällsplanering och tillgänglighet
Delmål

Horisontella överväganden
kopplat till delmål

Rekommendationer
till delmål

kopplat

Löpande uppföljning av
rekommendation

Geografisk prioritering

Miljö. Bostadsbyggande i länet ska helst ske i trä och i närhet av kollektivtrafikförbindelser.

Fler detaljplanerade områden i
sjönära lägen. Flera av kommunerna i länet har långa sträckor av
strand. Dock är det få tomter som
står byggklara vilket gör att potentialen inte utnyttjas. I utredningen ”XXX” konstateras att
tomter med sjönära läge ökar inflyttningen med X %.

Antalet
detaljplanerade
tomter i kommunernas ÖP.

I utredningen X
genomförd av X
pekas följande
områden ut som
särskilt attraktiva sjölägen för
byggnation:

Jämställdhet. Bostadsbyggande bör föregås av en jämställdhetsanalys gällande kvinnor och mäns resande och
områdets trygghetsskapande
funktioner.
Öka bostadsbyggandet
Antalet nybyggda bostäder ska
uppgå till x
per år

Digitalisering. Det smarta
hemmet är på kraftig framväxt. Digitaliseringens möjligheter bör vägas in vid bostadsbyggande.
Hälsa. Folkhälsoperspektivet
gällande bostäder bör beaktas.
Exempelvis vad gäller gångoch cykelstråk och upplevd
trygghet.

Miljö. Länstrafikens fordonsflotta ska i huvudsak bestå av
fossilfria fordon.
Öka resandet med
kollektivtrafiken
Kollektivtrafikens
marknadsandel ska
öka
till
X%

Jämställdhet.
Linjeplaneringen ska ta hänsyn till att
kvinnor och män har olika
resmönster. Bör även väga in
s.k. ”trygghetsstopp” under
kvällsturer.
Digitalisering. Fortsatt utveckling av appar och andra
GIS-system som kan förenkla
resandet med kollektivtrafiken.
Hälsa. Kollektivtrafiken ska
planeras på ett sådant sätt att
människor med funktionshinder har tillgänglighet till den.

Södra delarna av
Tiken i Tingsryd
Norra delarna
av Bolmen i
Ljungby

Fler klimatvänliga lägenheter
till ungdomar och äldre. Det
finns idag en hög efterfrågan på
mindre och billiga lägenheter, särskilt i anslutning till större städer.
Utredningen X visade att undanträngningseffekterna av bostadsbristen årligen kostar länet X kronor. Samtidigt behöver flyttkedjan komma igång för att äldre ska
frigöra sina villor till barnfamiljer.
35 % av villorna i länet bebos idag
av personer som är 75+ år.

Antalet projekterade 1-2:or
i länet.

Både för äldre
och yngre gäller
att tillgången till
service- och kollektivtrafik är
god. Orter med
särskilt
goda
kommunikationer är: Alvesta, Lessebo,
Hovmantorp,
Älmhult samt
Växjö.

Marknadsför fördelarna med
kollektivtrafik. En stor del av
dagens bilresande sker mellan
måldestinationer med god kollektivtrafiktäckning. Valet av bil
handlar om, i de allra flesta fall, attityd snarare än att det inte är möjlig att åka kollektivt. Marknadsföringsinsatser riktade mot prioriterade målgrupper i områden med
god täckning, som idag har ett lågt
resande, kan bidra till att förändra
dessa attityder.

Attityden till att åka kollektivt ska förbättras (RVU)

Stadstrafik:
Växjö stad

Ökad turtäthet i tätbefolkade
områden med god tillgång till
kollektivtrafik. Studier har visat
att turtätheten i befolkningstäta
områden är avgörande för hur
ofta man väljer att resa kollektivt.

Antal turer i tätbefolkade
områden i Kronobergs län

Öka bostadsbyggandet
Antalet nybyggda bostäder ska uppgå till x per
år

Invånarantalet ska
öka med x % i länets
olika delar

Regiontrafik:
Växjö-Braås
Växjö-Rottne
Växjö-Ljungby
Växjö-Alvesta
Länets klimatpåverkande utsläpp ska
minska med x %

RUS
Delmål

Långsiktigt mål

Växjö stad

Handlingsplan Samhällsplanering

Rekommendationer
Fler detaljplanerade områden i sjönära
lägen. Flera av kommunerna i länet har
långa sträckor av strand. Dock är det få tomter som står byggklara vilket gör att potentialen inte utnyttjas. I utredningen ”XXX”
konstateras att tomter med sjönära läge ökar
inflyttningen med X %.

Planeringsnätverk mellan kommun och region.
Lessebo och Tingsryd ska med stöd av RK
utreda strandlägen.
Föra dialog med Länsstyrelsen för att peka
ut fler LIS-områden

Konsekvensanalys
Förslaget innebär en omfattande revidering av nuvarande utvecklingsstrategi och styrkedja. Ett
sådant förslag medför mycket arbete och kostnader i form av personella resurser. Övriga konsekvenser att förvänta är ifrågasättande av kontinuiteten i organisationen. Att i grunden förändra
nuvarande strukturer innebär även en indirekt misstroendeförklaring gentemot nuvarande strukturer. Detta i sig kan skapa mycket diskussion och innebära att legitimiteten för organisationen
försvagas.
Samtidigt kan en mer omfattande förändring i detta läge motiveras genom att vi har en ny organisation. I samband med att den nya organisationen växt fram har nya lärdomar dragits och
organisationens roll förändrats vilket kan vara tillräckliga motiv för att förändra nuvarande styrstrukturer. Nuvarande utvecklingsstrategi utformades till stora delar under regionförbundstiden,
även om den beslutades av fullmäktige i Region Kronoberg.
Fördelarna med ovan förslag är att det skulle medföra ökad struktur och styrningsförmåga. Det
är svårt att skapa en enhetlig struktur genom revideringar av befintliga dokument. Ett sammanhållet system kräver i princip en mer omfattande revidering som detta förslag innebär. Detta
förslag skulle innebära en ökad tydlighet mellan de olika dokumentnivåerna och följaktligen en
tydligare styrkedja och återrapportering.
Dock skulle ovan förslag medföra högre krav på den regionala utvecklingsenheten. För att kunna
avge mer precisa rekommendationer och därigenom höja konkretionsgraden krävs förstås att
kunskapen till att göra så finns inom organisationen eller att den hämtas in från annat håll. Den
nuvarande abstraktionsnivån i utvecklingsstrategin har inte medfört samma utmaning, utan där
har mer generell kunskap varit tillräcklig.
En annan aspekt att väga in med förslaget är att det skulle innebära att Region Kronoberg i högre
utsträckning än förut skulle ta ställning i olika frågor. Med konkretisering följer högst troligtvis
konflikter. Exempelvis är det enklare att uttrycka ”stärkt kollektivtrafik i regionen” än ”stärk
kollektivtrafiken mellan orterna X och X”. Det förra förslaget öppnar upp för dialog men också
för ifrågasättande av viljeinriktning och i viss mån genomslagseffekt. Det senare förslaget minskar dialogutrymmet, ökar konkretionsgraden men öppnar även upp för en mer intensiv prioriteringsdebatt.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK473
Handläggare: Sara Maripuu,
Datum: 2018-02-26

Regionstyrelsen

Familjecentral i Tingsryds kommun - inriktningsbeslut

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom inriktningsbeslut angående uppbyggnad av familjecentral i
Tingsryds kommun samt
att uppdra åt regiondirektören att påbörja en dialog med Tingsryds kommun enligt
den fastställda arbetsprocessen.

Sammanfattning
I Kronobergs län finns sju etablerade familjecentraler. Det är endast Tingsryd och
Alvesta kommun som per den 31 december 2017 saknar verksamhet.
Med syfte att tydliggöra och kvalitetssäkra uppbyggnad av familjecentraler finns
sedan januari 2018 en av regiondirektören fastställd arbetsprocess vid etablerandet
av familjecentraler i Kronobergs län. Framtagandet av arbetsprocessen har
samordnats av avdelningen för folkhälsa och social utveckling inom Region
Kronoberg.
I denna arbetsprocess framgår att det första steget för en fortsatt process är att
Region Kronoberg fattar ett inriktningsbeslut. Föreslås även att regiondirektören
påbörjar en dialog i enlighet med den fastställda arbetsprocessen för uppbyggnad
av familjecentraler.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag - Familjecentral i Tingsryds kommun
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK473
Handläggare: Sara Maripuu,
Datum: 2018-02-26

Familjecentral i Tingsryds kommun
Ärende
Tingsryds kommun har § 218/17 i Arbete – och lärandeutskottet beslutat att
uppdra åt förvaltningschefen att ta fram förslag på hur och var en familjecentral i
Tingsryds kommun kan organiseras samt förslag på finansiering. Beredningen ska
ske i samarbete med bildningsförvaltningen och Region Kronoberg, samt att
slutligt ställningstagande skall tas av ansvariga politiska organ.
Regionstyrelsen föreslås fatta ett inriktningsbeslut gällande uppbyggnad av
familjecentral i Tingsryds kommun.
Genomförande
I Kronoberges län finns sju etablerade familjecentralet. Det är endast Tingsryd
och Alvesta kommun som per den 31 december 2017 saknar verksamhet.
Med syfte att tydliggöra och kvalitetssäkra uppbyggnad av familjecentraler finns
sedan januari 2018 en av regiondirektören fastställd arbetsprocess vid etablerandet
av familjecentraler i Kronobergs län. Framtagandet av arbetsprocessen har
samordnats av avdelningen för folkhälsa och social utveckling inom Region
Kronoberg.
I denna arbetsprocess framgår att det första steget för en fortsatt process är att
Region Kronoberg fattar ett inriktningsbeslut. Därefter bildas en styrgrupp som
bör bestå av verksamhetschef för berörd vårdcentral, verksamhetschef för
kvinnokliniken samt förvaltningschefer från respektive barn- och
utbildningsförvaltning och socialförvaltning i berörd kommun. Styrgruppens
första uppgift blir att skriva fram ett samverkansavtal.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
I samverkansavtalet ska kostnadsansvaret för respektive huvudman regleras.
Uppbyggnaden av en familjecentral måste också förankras i respektive budget- och
verksamhetsplaner.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
Att ställa sig bakom inriktningsbeslut angående uppbyggnad av familjecentral i
Tingsryds kommun.
Att uppdra åt regiondirektören att påbörja en dialog med Tingsryds kommun
enligt den fastställda arbetsprocessen.

2017-09-15
Anders Fransson

Arbetsprocess vid etablerandet av
familjecentraler i Kronobergs län
Vad är en familjecentral?
En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande,
generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar
och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödravård,
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot
förebyggande arbete. Källa: Föreningen för familjecentralers
främjande.
Kronobergs län
I Kronobergs län finns sju etablerade familjecentraler. Det är endast
Tingsryd och Alvesta som i december 2017 saknar verksamhet. I
Alvesta pågår arbete med att etablera familjecentral. I Tingsryd har ett
politiskt beslut fattats om att inrätta en familjecentral.
Samtliga familjecentraler i Kronobergs län innehåller mödravård,
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst förutom i Ljungby och
Lagan där mödravården saknas.
Arbetsprocess
1. Politiska inriktningsbeslut hos samtliga huvudmän om att
etablera familjecentral i berörd kommun. Besluten skall vara
förankrade i budget- och verksamhetsplaner.
2. En lednings- och styrningsorganisation bildas bestående av en
styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen bör bestå av
förvaltningschefer för barn och utbildnings förvaltning och
socialförvaltning i respektive kommun, verksamhetschef för
berörd vårdcentral samt verksamhetschef för kvinnokliniken.

Postadress

Besöksadress

Telefon 0470-58 85 00 vx
E-post region@kronoberg.se
Fax
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Styrgruppen utser sedan en arbetsgrupp med berörda ansvariga
för varje huvudman. Både styrgrupp och arbetsgrupp utser
ansvariga sammankallande för respektive grupp.
Styrgruppens huvuduppgift blir att ansvara och prioritera för
verksamheten och aktiviteter av övergripande karaktär, fatta
beslut om verksamhetsplaner och budget. Initialt får
arbetsgruppen i uppdrag att utarbeta förslag på ett
samverkansavtal för familjecentralen för vidare politiskt
ställningstagande. Samverkansavtalet reglerar bl. a
kostnadsansvaret för respektive huvudman.
3. Styrgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att etablera kontakter
med fastighets- och planeringsavdelningar i Region Kronoberg
och respektive kommun. Nu är högsta prioritet att finna en
ändamålsenlig lokal för verksamheten. Lokalplaneringsmöten
bör hållas kontinuerligt genom hela processen. Behovsanalyser
tas fram. Sammankallande för arbetsgruppen bör vara
sammankallande även här. Det är högst angeläget att inte
separera verksamheten från fastighet och planering.
Kontinuerlig återkoppling till styrgruppen.
4. Styrgruppen ger arbetsgruppen i uppdrag att omvärldsbevaka
samt planera för uppstarten av familjecentralen. Arbetsgruppen
bör studera goda exempel lokalt, regionalt och nationellt. Det är
också högst angeläget att få in ett medarbetar- och
brukarperspektiv tidigt i processen. Kontinuerlig återkoppling
till styrgruppen
5. Vidare ger styrgruppen arbetsgruppen i uppdrag att planera för
rekrytering av samordnarfunktion på familjecentralen. Detta
bör ske i god tid före invigning så att samordnarfunktionen är
på plats och kan vara delaktig i planeringen av familjecentralen.
Samordnarfunktionens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Leda personalmöten(husmöten), organisera och fördela
gemensamma arbetsuppgifter, ansvara för informationsflödet
till samtliga medarbetare m.m. Styrgruppen bör besluta och
fastställa samordnarfunktionens uppdrag.
6. Styrgrupp och arbetsgrupp planerar invigning tillsammans med
Region Kronobergs och berörd kommuns
kommunikationsavdelningar.
Fastställd av Martin Myrskog 2018-01-12
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK466
Handläggare: Therese Magnusson, Verksamhetsstöd RU
Datum: 2018-02-23

Regionstyrelsen

Glass Art Society 2020 – projektbeslut

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningar att Region Kronoberg
samarrangerar en internationell konferens på tema glas och konst i Glasriket,
Kronoberg och Kalmar län år 2020 samt
att anslå 830 000 kronor ur kostnadsställe Regiongemensamt anslag för ändamålet.

Sammanfattning
Organisationen Glass Art Society har visat intresse för att samarrangera en
internationell konferens med Region Kronoberg på tema glas och konst i
Glasriket, Kronoberg och Kalmar län år 2020. För att undersöka förutsättningar
och intresse bland regionala aktörer samt skapa förutsättningar för Småland att stå
sig i konkurrensen behövs resurser i form av en processledare under 2018 och
2019.
Förslaget är att Region Kronoberg resurssätter förarbetet under denna period.
Därefter krävs nya beslut om eventuell vidare finansiering och implementering,
under förutsättning att GAS beslutar att förlägga konferensen i Glasriket.
Mot bakgrund av de satsningar som görs gemensamt i Glasriket, av kommuner
och regioner, nationella myndigheter och Destination Småland, Linnéuniversitetets
forskning och utveckling i Pukeberg samt studioglaset, omgivande industri och
företag kan konferensen sättas i ett större sammanhang och få positiva effekter på
lång sikt. Exempelvis för destinationsutveckling, tillväxt, ökat antal gästnätter,
internationell marknadsföring, stolthet och ett gemensamt mål att sträva mot.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK466
Handläggare: Therese Magnusson, Verksamhetsstöd RU
Datum: 2018-02-23

Bilaga:

Beslutsunderlag GAS 2020
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK466
Handläggare: Therese Magnusson, Verksamhetsstöd RU
Datum: 2018-02-23

Glass Art Society 2020 - projektbeslut
Ärende
Organisationen Glass Art Society har visat intresse av att samarrangera en
internationell konferens med Region Kronoberg på tema glas och konst i
Glasriket, Kronoberg och Kalmar län år 2020. För att undersöka förutsättningar
och intresse bland regionala aktörer samt skapa förutsättningar för Småland att stå
sig i konkurrensen behövs resurser i form av en processledare under 2018 och
2019. Förslaget är att Region Kronoberg resurssätter förarbetet under denna
period. Därefter krävs nya beslut om eventuell vidare finansiering och
implementering, under förutsättning att GAS beslutar att förlägga konferensen i
Glasriket.
Bakgrund och koppling till det regionala utvecklingsuppdraget

Intresset för att anordna konferensen i Småland har uppkommit efter ett
studiebesök av GAS som Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronoberg län
tog initiativ till under 2016. Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronoberg län
har gjort ett grundläggande arbete med att upprätthålla kontakten med GAS samt
undersöka intresset och mervärdet av att anordna konferensen i Kronoberg och
Kalmar med aktörer i länet (regioner, regionförbund, kommuner, privata företag).
Initialt har aktörer i såväl Kalmar som Kronoberg visat stort intresse av att
genomföra konferensen där ca 500-1000 delegater förväntas delta.
Under hösten 2017 tog Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronoberg län
kontakt med Region Kronoberg för att undersöka intresset att finansiera och
driva processen att undersöka förutsättningar för genomförande, samt utveckla ett
koncept som gör att Glasriket och Småland står sig i konkurrensen om
konferensen d.v.s. planera arbetet genom att exempelvis upprätthålla dialog med
GAS och andra aktörer, studiebesök, skapa programförslag, säkerställa
finansiering, organisering och logistik samt förankring och lobbyarbete m.m.
Kopplingar till andra satsningar i Glasriket som kan ha bäring på detta initiativ är
exempelvis Glasrikeuppdraget och Glasriketmiljonen. Bland projekt som finansieras av
Region Kronoberg enskilt eller tillsammans med andra finansiärer (Tillväxtverket,
Regionalfonden för Småland och Öarna t. ex.) med temat att skapa en
exportmogen och hållbar destination kan nämnas Swedish Glass Net, Innovativ
sanering i Glasriket, Hållbar produktutveckling, Digital tillgänglighetsguide samt Glasriket på
tillväxt.
Projektens fokus är sammanfattningsvis att utveckla diversifiering och
innovationsförmåga och relaterar till flera samhandlingsområden: utveckla
innovationsfrämjande ledarskap, arbetskulturer och former för samverkan,
utveckla utmaningsdriven innovation och samverkan i nya gränssnitt och utveckla
regionala fokusområden med stark internationell konkurrenskraft. Projekten utgör
konkreta insatser utifrån Region Kronobergs RUS, Livsmedelsstrategi och
Besöksnäringsstrategi vilka framhåller Glasriket som en stark ”dragare” i länet.
GAS-konferensen skulle fungera som en viktig milstolpe och ett gemensamt
delmål i utvecklingen av Glasriket som destination.

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK466
Handläggare: Therese Magnusson, Verksamhetsstöd RU
Datum: 2018-02-23

Glass Art Society (GAS) är en amerikansk medlemsorganisation inom glas och
konst med säte i Washington, Seattle. GAS har ca 2 000 medlemmar från 40
länder, av medlemmarna är ungefär 80 % konstnärer och 20 % av dem är
galleriägare, samlare, skribenter, bibliotek, tillverkare eller museer exempelvis.
Organisationen anordnar en årligen återkommande internationell konferens för
aktörer och organisationer verksamma inom glas och konst. Syftet med
konferensen är att koppla samman konstnärer med samlare och tillverkare, visa på
innovationer och ny teknik inom området samt bygga kontaktnät. Det är också ett
forum för information, kompetensutveckling och diskussion inom området.
Konferensen är öppen för medlemmar, volontärer och utställare. Det finns också
möjlighet för volontärer att stötta konferensen genom ideellt arbete, och dessa
kan då också få tillgång till konferensens program och aktiviteter. 2018 kommer
konferensen att vara i Murano, Italien den 16-19 maj.
Genomförande
För att undersöka utgångspunkter och intresse bland regionala aktörer samt skapa
förutsättningar för Småland att stå sig i konkurrensen behövs resurser i form av
en processledare samt omkostnader under 2018 och 2019.
Förslaget är att Region Kronoberg resurssätter förarbetet under denna period.
Därefter krävs nya beslut om eventuell vidare finansiering och implementering,
under förutsättning att GAS beslutar att förlägga konferensen i Glasriket.
Under den period som förarbetet pågår ingår det i uppdraget att driva processen
att undersöka förutsättningar för genomförande samt utveckla ett koncept som
gör att Glasriket och Småland står sig i konkurrensen om konferensen. Detta kan
vara genom att exempelvis planera arbetet, upprätthålla dialog med GAS och
andra nyckel aktörer, studiebesök, skapa programförslag, säkerställa finansiering,
organisering och logistik samt förankring och lobbyarbete m.m. Erfarenheter kan
hämtas från”Mot nya höjder” och austonautkonferensen samt utredning av
anordnande av landsbygdsriksdag 2014.
Beslut om var GAS lägger konferensen 2020 väntas senast hösten 2019.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslaget medför en kostnad för Region Kronoberg. Kostnaderna uppgår till totalt
830 000 kr under 2018 och 2019. Medel anslås från kostnadsställe
Regiongemensamt anslag.
Kostnadsslag
2018
2019
Totalt
Personalkostnader 300 000
300 000
600 000
Resor/logi
50 000
10 000
60 000
(processledare
och politik)
Möteskostnader
10 000
10 000
20 000
Köp av tjänst
75 000
75 000
150 000
830 000 SEK

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK466
Handläggare: Therese Magnusson, Verksamhetsstöd RU
Datum: 2018-02-23

Förtydligande av kostnadsslag:
o Personalkostnader: Processledare, inkl. OH och sociala avgifter.
o Resor & logi: Studieresa till GAS 2018 i Murano, Italien för processledare
och politiker/tjänstemän på Region Kronoberg samt resor inom länen.
o Möteskostnader: Möten för att samla intressenter, förankra, nätverka m.m.
Hyra av konferenslokal, förtäring.
o Köp av tjänst: utredning, kartläggning, kommunikation.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av de satsningar som görs gemensamt i Glasriket, av kommuner
och regioner, nationella myndigheter och Destination Småland, Linnéuniversitetets
forskning och utveckling i Pukeberg samt studioglaset, omgivande industri och
företag kan konferensen sättas i ett större sammanhang och få positiva effekter på
lång sikt. Exempelvis som besöksmål men också för destinationsutveckling,
tillväxt, ökat antal gästnätter, internationell marknadsföring, stolthet och ett
gemensamt mål att sträva mot.
Ett avslag skulle innebära att motivation och kraft går förlorad. Att inte gå vidare
och undersöka förutsättningar för samt skapa förutsättningar kan leda till att
upparbetat engagemang går förlorat, liksom möjligheter att bygga kapacitet och
samverka.
Regionstyrelsen föreslås därmed besluta att initiera förarbete avseende anordnande
av GAS 2020, samt anslår 830 000 kr för ändamålet.
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Svar på motion
Diarienr: 17RK2410
Handläggare: Johan Oléhn, Fastigheter stab
Datum: 218-01-15

Regionstyrelsen

Svar på motion – Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionens första och andra beslutsats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till regionstyrelsen för
vidare ställningstagande.

Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta:
att uppdra åt regionstyrelsen 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
att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och
förslag.
Svar på motion
Frågan om parkeringsplatser kring Centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett
har hanterats av regionstyrelsen och regionfullmäktige vid tidigare tillfällen och är
en aktuell fråga, inte minst när det gäller ut- och ombyggnationer vid de båda
lasarettsområdena. Region Kronoberg äger inte själv frågan om parkeringsplatser
eftersom dessa ofta omfattar flera intressenter, exempelvis Ljungby kommun.
Regionstyrelsen behandlade senast 2018-01-23 ärendet avseende om- och
tillbyggnad av Ljungby lasarett, där regionstyrelsen beslöt att uppdra åt
regiondirektören att bereda förslag till investeringsbeslut senast hösten 2018 för
om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett utifrån alternativ 2. Alternativ 2 innebär
ett möjliggörande av en utökning av antalet parkeringsplatser.
Beslutet har föregåtts av en risk- och sårbarhetsanalys som bland annat påpekar att
en sannolik konsekvens under byggnationen är ett minskat antal parkeringsplatser
på området. En möjlig åtgärd är att hitta alternativa platser för bil- och
cykelparkering under byggtiden.
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 17RK2410
Handläggare: Johan Oléhn, Fastigheter stab
Datum: 218-01-15

Lokala fastighetsutvecklingsplaner

Fastighetsutvecklingsplaner är ett av de viktigare strategiska styrdokumenten för
den fysiska miljön som landsting och regioner förfogar över. Den stakar ut
riktningen för sjukhusområdenas framtida utveckling och skapar förutsättningar
för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Region Kronoberg har arbetat
med generalplaner för de tre sjukhusområdena sedan flera år tillbaka och Region
Kronoberg befinner sig mitt uppe i en omfattande investeringsperiod.
Generalplanerna behöver konkretiseras i fastighetsutvecklingsplaner som tydligt
beskriver långsiktiga behov och vilka möjligheter som finns att förverkliga dessa. I
planerna säkerställs kvaliteten i de investeringsbeslut som successivt beslutas i
senare skeden av regionstyrelsen som en del av den årliga
investeringsplanen. Frågan om utökat antal parkeringsplatser är en del av
fastighetsutvecklingsplanerna och dialog förs med berörda kommuner om
alternativ. Området kring Ljungby lasarett är begränsat och en utökning av antal
parkeringsplatser i närområdet är svår att lösa på kort sikt.
Som ett led i Region Kronobergs hållbarhetsarbete och folkhälsoarbete ser Region
Kronoberg till att sörja för goda cykelparkeringsmöjligheter så att både
medarbetare och invånare kan använda cykeln i högre grad.
En god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och sysslor är
lätta att hantera, för alla invånare. Därmed instämmer regionstyrelsen i motionens
förslag att uppdra åt trafiknämnden att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby.

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Inga ekonomiska konsekvenser uppstår av motionens förslag i nuläget. Om beslut
fattas i ett senare skede av förhyrning av parkeringsplatser, samt en utökad
linjesträckning i kollektivtrafiken uppstår kostnader i samband med detta.
Ställningstagande i dessa eventuella beslut blir berörd funktion i enlighet med
delegationsordningen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett - motion

Sida 2 av 2

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 remissyttrande
Diarienr: 18RGK177
Handläggare: Anders Unger,
Datum: 2018-02-09

Regionstyrelsen

Remissyttrande – samråd program till översiktsplan för
Ljungby kommun

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
remiss av program för framtagandet av Översiktsplan för Ljungby kommun.
Region Kronoberg ser positivt på att kommunen tar fram ett program i tidigt
skede av planprocessen, vilket ytterligare stärker samrådsprocessen. Regionen
lämnar följande synpunkter på förslaget:
– Det är bra att kollektivtrafiken ges högre prioritet i samhällsplaneringen. På ett
övergripande plan ser Region Kronoberg positivt på ambitionen att fler ska resa
med de hållbara transportslagen, och ser fram emot en fortsatt dialog kring
transportsystemets utveckling i Ljungby kommun.
– Det är positivt att kommunen lyfter fram det sociala perspektivet i sin planering.
– Det är bra att programmet lyfter fram den begränsade branschbredden och den
relativt låga genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen. Här finns
gemensamma utmaningar där Region Kronoberg gärna ser en fortsatt dialog med
kommunen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Samråd program till översiktsplan för Ljungby kommun
Remissyttrande över program till översiktsplan för Ljungby kommun

Sida 1 av 1

Remissyttrande
Diarienr: 18RGK177
Handläggare: Anders Unger
Datum: 2018-02-09

Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 Ljungby

Remissyttrande – Samråd program till översiktsplan för
Ljungby kommun

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Ljungby kommun har tagit fram ett program till översiktsplan för Ljungby
kommun. Programmet innebär att ytterligare ett samråd genomförs tidigt i
översiktplaneprocessen, utöver vad som är lagstadgat. Region Kronoberg är
positiv till dokumentet och ambitionen att stärka samrådsprocessen och lämnar
några kommentarer till programmet.
Synpunkter
Region Kronoberg ser positivt på att kommunen tar fram ett program som stärker
samrådsprocessen ytterligare och vill lämna några kommentarer:
- Det är positivt att kollektivtrafiken ges högre prioritet i samhällsplaneringen.
En höjd prioritet kan bidra till effektivare resor om planeringen leder till bättre
framkomlighet och tillgänglighet. På ett övergripande plan ser Region
Kronoberg positivt på ambitionen att fler ska resa med de hållbara
transportslagen. Detta ligger också väl i linje med Region Kronobergs regionala
cykelplan, som färdigställs under 2018. Region Kronobergs ser fram emot en
fortsatt dialog kring transportsystemets utveckling i Ljungby kommun.
- Det är positivt att kommunen lyfter fram det sociala perspektivet i sin
planering, vilket inte har gjorts tidigare. De viktiga trygghets- och
tillgänglighetsaspekter får därmed en given plats i översiktsplaneringen.
- Det är bra att programmet lyfter fram kommunens begränsade branschbredd
och den relativt låga genomsnittliga utbildningsnivån. I den regionala
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg lyfts prioriteringen Utveckla
diversifiering och innovationsförmåga delvis utifrån samma problembild och
utmaningar för regionen. Här finns således gemensamma utmaningar där
Region Kronoberg gärna ser en fortsatt dialog med kommunen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 1
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PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN

Det här är en del i Ljungby Kommuns arbete med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen.
Översiktsplanen beskriver hur kommunens mark och vatten ska användas och hur kommunen ska utvecklas.
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Översiktsplanens roll
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen redovisar kommunens syn på mark- och vattenanvändningen och
den framtida utvecklingen i kommunen. Den beskriver både förutsättningar,
ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga planering. Översiktsplanen
är vägledande vid hantering av bygglov och detaljplaner, samt vid övriga beslut som rör
mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande, men väger tungt i och med att
den är förankrad med medborgare och myndigheter. Översiktsplanen ger i sig inte några
rättigheter eller skyldigheter, utan det sker först i samband med detaljplanering eller
bygglovgivning.
Översiktsplanen
definierar
kommunens
långsiktiga
planering
av
markoch
vattenanvändning
samt
bevarande, användande och
utveckling av bebyggelse. Vidare
behandlar en översiktsplan hur
samhällsplaneringen samordnas
med nationella och regionala mål
och var i strandnära lägen som
dispens från strandskyddet bör
kunna ges. Den visar även hur
kommunen avser att tillgodose
allmänna intressen, exempelvis Figur 1. Samhällsplaneringens olika nivåer enligt plan- och bygglagen.
natur- och kulturmiljö och Streckad linje innebär rådgivande plandokument och heldragen linje
kommunikation som är av juridiskt bindande plandokument.
betydelse för hela riket, så kallade riksintressen. Slutligen beskriver den hur kommunen avser
att följa miljökvalitetsnormer samt konsekvenser av översiktsplanens förslag.
Miljökvalitetsnormer regleras i miljöbalken och anger den lägsta godtagbara miljökvaliteten
för luft, buller och vatten.
Översiktsplanen regleras genom plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalken (MB). Under
varje mandatperiod ska en aktualitetsprövning utföras av översiktsplanen. Det innebär att
kommunen tar ställning till om översiktsplanen är helt eller delvis inaktuell, i form av
vägledning och underlag. Även Länsstyrelsen i Kronobergs län och andra berörda
myndigheter ska yttra sig gällande statliga och mellankommunala intressen.
Om
översiktsplanen anses vara inaktuell ska den revideras helt eller delvis.

Varför en ny översiktsplan?
Ljungby kommuns nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 2006 och har
utgjort underlag för kommunens långsiktiga planering sedan dess. Under samma tidsperiod
har Ljungby kommun och många av Sveriges övriga kommuner gått in i ett skede av
2

förändring med högre befolknings- och bebyggelseutveckling än på länge. För att bland annat
kunna hantera en sådan utveckling och en möjlig höghastighetsjärnväg med station i Ljungby
är det viktigt att Ljungby kommuns översiktsplan är aktuell och ger den vägledning som
behövs när kommunen utvecklas. Till det bör även tilläggas att ny lagstiftning inom PBL har
tillkommit, vilket innebär att fler krav ställs på översiktsplanering vad gäller strategiskt arbete
samt miljö- och klimataspekter med mera.
Kommunstyrelsen beslutade år 2013 om aktualitetsprövning av nuvarande översiktsplan. I
aktualitetsprövningen konstaterades att översiktsplanen behövde uppdateras av flera
anledningar. Exempelvis ansågs delar av planen föråldrad, fåordig i sin beskrivning av
strategisk utveckling och sakna tydliga kopplingar till nya kommunala dokument. Till följd
av aktualitetsprövningen gav kommunstyrelsen planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet
med att ta fram en ny översiktsplan. Nuvarande översiktsplan gäller dock tills en ny är
antagen. Arbetet låg vilande under en tid, men återupptogs hösten 2016. En projektplan togs
fram och beslutades i kommunstyrelsen i mars 2017.

Process
Översiktsplanering är en levande process och löpande produceras nya översiktliga
planeringsdokument. Dessa dokument och underlag fungerar som tillägg till översiktsplanen
och ska vid en revidering arbetas in i översiktsplanen. För att kunna fungera ihop med övriga
översiktliga planeringsdokument måste översiktsplanen vara tydlig på ett övergripande
strategiskt plan och inte alltför detaljerad, då det skapar låsningar när den ska tolkas eller
kompletteras.
Nya underlag är inte det enda som påverkar en översiktsplan utan den påverkas också till stor
del av politiken. Målet med en ny översiktsplan måste därför vara att skapa en stark politisk
förankring över partigränserna för att översiktsplanen ska vara strategisk och rådgivande över
en längre period.
Eftersom översiktsplanen berör hela kommunen, och därmed många människor och intressen,
är det viktigt att alla får möjlighet att komma till tals. I samband med framtagandet av
översiktsplan har Ljungby kommun därför valt att, utöver vad som är lagstadgat, lägga till ett
ytterligare samråd tidigt i processen. örhoppningen
F är att med detta programsamråd samla in
fler synpunkter och förankra planen bättre. Vi hoppas därför att vi tillsammans genom en bred
dialog ska kunna skapa en översiktsplan som är väl förankrad bland dess medborgare.
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Organisation
Kommunstyrelsen är uppdragsgivare för översiktsplanen och fattar de politiska besluten,
undantaget antagande av översiktsplan vilket görs av kommunfullmäktig. Den politiska
förankringen står kommunstyrelsens arbetsutskott för och fungerar som politisk styrgrupp och
ansvarar för exempelvis visioner och strategier. Tjänstemannastyrgruppen representeras av
kommunens ledningsgrupp och ansvarar för den organisatoriska förankringen bland
kommunens
förvaltningar
och
tillsätter
tjänstepersoner
i
arbetsgrupper.
Översiktsplanegruppen projektleder översiktsplanen och arbetar fram planhandlingar.
Arbetsgrupper omfattar samtliga förvaltningar samt kommunala bolag och ansvarar för
framställningen av underlagsmaterial till översiktsplanen. Projektstöd bidrar med stöd
gällande kommunikation, IT med mera. Referensgrupper kan användas för dialog, avstämning
och förankring. De kan bestå av bland annat allmänheten, föreningar och liknande.

Figur 2. Projektorganisation för arbetet med ny översiktsplan.
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Tidplan
Framtagandet av ny översiktsplan återupptogs hösten år 2016 och en reviderad projektplan
beslutades i kommunstyrelsen i mars år 2017. Därefter har ett program till översiktsplan tagits
fram som beskriver kommunens förutsättningar och inriktningen på det fortsatta planarbetet.
Program till översiktsplan fungerar som underlag för programsamråd och medborgardialog
januari – mars 2018. Utöver programsamrådet har allmänheten möjlighet att lämna
synpunkter på översiktsplanen under senare samråd vintern 2018-2019 och utställning hösten
2019. Arbetsprocessen med att ta fram en ny översiktsplan sträcker sig fram till år 2020, se
figuren nedan för detaljer.

Figur 3. Tidplan för arbetet med ny översiktsplan
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Nationella, regionala och kommunala styrdokument
Det finns en rad styrdokument som utgör en ram för kommunens verksamhet och som
påverkar samhällsplaneringen. Översiktsplanen har en viktig roll i att ta hänsyn till och
samordna med nationella, regionala och kommunala mål, visioner, strategier och lagstiftning.

Nationella styrdokument
Det finns cirka 100 nationella mål som har koppling till samhällsplanering. 28 olika nationella
myndigheter ansvarar inom ett eller flera områden dit det finns kopplat nationella mål. I PBL
står det att kommunerna ska ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen. Bland annat innefattar det miljömål, folkhälsomål, jämställdhetsmål och FN:s
Globala mål, Agenda 2030.

Regionala styrdokument
Region Kronoberg har tagit fram en regional utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025,
som är en samlad strategi för hela länets regionala tillväxtarbete. Målbilden för Kronobergs
län år 2025 är uppdelat i två målområden, dessa är sedan kopplade till mätbara mål. Det första
målområdet handlar om att Kronoberg ska växa i öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga. De mätbara målen för år 2025 är bland annat ökad befolkning, god
socioekonomisk utveckling, god hälsa hos befolkningen och minskad klimatpåverkan. Det
andra målområdet handlar om att Kronoberg ska växa av en cirkulär ekonomi med
förnyelseförmåga. De utpekade målen till år 2025 är ökad produktivitet, fler arbeten genom en
balanserad tillväxt, förbättrad matchning som ger en högre sysselsättningsgrad, ökad
förnyelseförmåga, ett ökat humankapital samt att länet ska vara på väg att bli ett
plusenergilän. De regionala målen ska stödja, vägleda och samordna det regionala arbetet.
Den regionala utvecklingsstrategin är vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling i
länet, och därmed en utgångspunkt för kopplingen mellan regional och kommunal planering.

Kommunala styrdokument
Genom att översätta nationella och regionala mål till lokala mål och åtgärder kan målen bli
verksamma redskap i den lokala politiken. Kommunen har många interna dokument,
exempelvis policy för jämställdhet och verksamhetsplan för hållbar utveckling. Det finns
också flera planer såsom exempelvis avfallsplan, landsbygdsutveckling i strandnära läge,
vindkraftsplan och kulturmiljöprogram.
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Kommunala mål
Ljungby kommun har som övergripande vision ”I Ljungby kommun formar vi framtiden
tillsammans” vilket innebär att hela Ljungby kommun aktivt ska vara med och skapa
framtiden. Det är i det sammanhanget viktigt att arbeta förebyggande med kommunens
utveckling och att genom nätverk involvera näringsliv, region och medborgare. Utöver den
antagna visionen ska kommunen under mandatperioderna 2014-2018 och 2018-2022 fokusera
på tre strategiska områden: tillväxt, kunskap och livskvalitet. Tillväxt avser näringsliv och
entreprenörskap,
sysselsättning
och
infrastruktur.
Kunskap
berör
lärande,
kompetensutveckling och förnyelse. Livskvalitet handlar om hälsa och omsorg, attraktiva
miljöer samt hållbarhet.

Tillväxt

• Näringsliv och
entreprenörskap
• Sysselsättning
• Infrastruktur

Kunskap

Livskvalitet

• Lärande
• Kompetensutveckling
• Förnyelse

• Hälsa och omsorg
• Attraktiva miljöer
• Hållbarhet

Figur 4. Ljungby kommuns strategiska områden under mandatperioderna 2014-2022
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Hållbar utveckling
På den nationella nivån har regeringen satt upp hållbar utveckling som ett övergripande mål.
Även i PBL:s portalparagraf står det att bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer. Hållbar utveckling innebär kort att utvecklingen
sker på ett sätt som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Hållbar utveckling delas ofta in i tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet. De tre aspekterna ska sedan vägas samman till en helhet. Det ekologiska
hållbarhetsperspektivet handlar om att inte förbruka naturresurser i snabbare takt än de kan
återbildas och att minimera påverkan på jordens ekosystem. Ekosystemen är viktiga för
människans överlevnad och bidrar med olika ekosystemtjänster, exempelvis genom den
biologiska mångfalden. Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som ekosystemens
växter och organismer ger oss människor. Det kan exempelvis vara växter som renar luft och
vatten, bin som pollinerar grödor och grönska som minskar stress. Social hållbarhet handlar
om att skapa ett jämlikt samhälle, där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan
orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga
i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet handlar om att tillgodose alla människors
grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs. Ekonomisk hållbarhet
innebär att hushålla med knappa resurser och väga in andra kostnader som kan uppstå om det
sker skador på människa och miljö. Ekonomisk utveckling får inte ske på bekostnad av den
ekologiska eller sociala hållbarheten.
De Globala målen representerar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Kommunstyrelsen beslutade år 2017 att de Globala målen, även kallad Agenda 2030, är
utgångspunkten för hur kommunens arbete med hållbar utveckling utformas och bedrivs. De
Globala målen är 17 mål som världens ledare har förbundit sig till för att under de kommande
15 åren, utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa
klimatkrisen.

Konsekvensanalys
För att säkerställa att översiktsplanen följer en hållbar utveckling ska det tas fram en
konsekvensanalys, som tydligt visar hur översiktsplanens förslag kommer att påverka de tre
hållbarhetsaspekterna och vilka konsekvenser olika val kan ha på hållbar utveckling i
kommunen. I beskrivningen av hållbarhetskonsekvenserna kommer konflikter och
avvägningar mellan olika intressen och hållbarhetsaspekter att lyftas upp. Detta syftar till att
skapa en förståelse hos beslutsfattare, tjänstepersoner och kommuninvånare för
översiktsplanens process och hur förslaget har tagits fram. Bedömning av hållbarhetskonsekvenser kommer att göras löpande under processen och kommer därför att kunna verka
styrande på översiktsplanens förslag och utformning. Den lagstadgade miljökonsekvensbeskrivningen för översiktsplanen kommer att definieras som en del av konsekvensanalysen.
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Omvärldsanalys
En omvärldsanalys har tagits fram för att kunna fungera som grund för kommunens
långsiktiga utvecklings- och visionsarbete, särskilt vid arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan.
Omvärldsanalysen beskriver utifrån tillgängligt underlag nuläge och de förändringar i
omvärlden som formar de framtida förutsättningarna för kommunens utveckling och
attraktivitet gällande främst näringsliv, arbetsplatser, boende och besökare. Analysen
innehåller dessutom en kort beskrivning av kommunens grundförutsättningar och
regionala kopplingar inom och utanför länet, samt de möjligheter och hot som är
relevanta för Ljungby kommun. Analysen förser kommunen med kunskap om framtida
utmaningar och trender samt osäkerheter kopplat till kommunutveckling.
Med koppling till kommunens långsiktiga planering har det tagits fram ett antal förslag
till prioriteringar för fortsatt arbete med exempelvis strategier för näringslivsutveckling
och boende. Vidare har ett antal fokusområden pekats ut, utifrån vilka förslag på
strategier och konkreta förändringar för framtiden som lyfts fram.
Flera arbetssätt har kombinerats för att ta fram omvärldsanalysen. De statistiska mått som
använts belyser områden som befolkning, näringslivsstruktur, arbetslöshet, ohälsa och
utbildningsnivå. Två workshoppar har genomförts för att inhämta kunskap från
kommunorganisationen och näringsliv, föreningsliv, ungdomar och andra personer i det
omgivande samhället. Intervjuer har genomförts med personer som har kunskaper och
tankar kring viktiga omvärldsfrågor för Ljungby.
De delar av omvärldsanalysen som redovisas mer ingående här är de som beskriver
omvärldens påverkan på kommunen samt förslag på prioriteringar för kommunens
framtida arbete.

Omvärldens påverkan på Ljungby kommun
Analysen tar sin avstamp i ett antal globala trender och hotbilder. Utifrån dessa och med
hänsyn till den nationella nivån definieras omvärldens påverkan på kommunen som tolv
frågor. Dessa tolv frågor ligger bakom många av de förändringar som kan påverka kommunen
och dess framtid, både direkt och indirekt. Beskrivningen av omvärldens påverkan har i
arbetet med översiktsplanen i första hand använts för att peka ut utmaningar som är relevanta
för kommunens samhällsplanering och utveckling. Detta beskrivs vidare i avsnittet om
utmaningar och strategier. De tolv frågor som beskriver omvärldens påverkan på Ljungby
kommun är:
1. Vi blir äldre i en allt större mångfald
De senaste åren har Sveriges befolkning ökat, till stor del till följd av utrikes inflyttning, och
uppgick år 2017 till 10 miljoner. På sikt skulle befolkningen i Sverige minska på grund av
låga födelsetal, om invandringen räknades bort. Andelen äldre ökar samtidigt som andelen
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arbetsföra minskar. År 2014 var nästan var femte person över 65 år, medan motsvarande siffra
år 2060 bedöms bli var fjärde. Antalet nytillträdande på arbetsmarknaden blir lägre än
åldersavgångarna och unga etablerar sig på arbetsmarknaden allt senare i livet, vilket
försvårar för både arbetsmarknad och ekonomi.
2. Urbanisering förstärker obalanser
I storstäder och andra större städer ökar befolkningen som en följd av positivt födelsenetto
och invandring. I många glesbygdskommuner bedöms befolkningen istället minska med cirka
10 % de kommande 40 åren, främst på grund av negativt födelsenetto och äldre befolkning.
Ljungby kommun räknas dock inte som glesbygd då fler bor i tätorter än på ren landsbygd.
Storstäders utbud och breda arbetsmarknad särskilt inom tjänstesektorn lockar till sig unga,
medan andra prioriteringar vid familjebildning gör att det sker en utflyttning till övriga landet
eller kranskommuner. De äldre arbetar ofta högre upp i åldrarna och efterfrågar ökade
valmöjligheter för boendet. Utbildningsnivån, samt ålders- och könsfördelningen, varierar
tydligt geografiskt. Befolkningstillväxt och hög utbildningsnivå lockar näringsliv och
organisationer, vilket ger en positiv utvecklingsspiral. För mindre kommuner kan det istället
bli en negativ utvecklingsspiral med befolkningsminskning.
3. Ökade klyftor i samhället

I Sverige har inkomstskillnaderna på individnivå ökat sedan tidigt 80-tal. Inkomstskillnaderna
har även ökat mellan olika arbetsmarknadsregioner, vilket tyder på att växande skillnader på
individnivå medför ökande skillnader även mellan regioner. Socioekonomiska skillnader
avspeglas i ojämlikhet hälsa, med tydlig skillnad i medellivslängd mellan kommuner och
stadsdelar. Utbildningsnivå avspeglas i medellivslängden, där skillnaden ökat sedan 70-talet.
4. Unga vuxna som ställer krav
Med unga vuxna menas gruppen 18–27-åringar. De unga vuxna tillför nya sätt att arbeta på,
bland annat genom att de är välutbildade samt uppvuxna med internet och digitala medier. De
ställer också högre krav som arbetsgivaren förväntas motsvara. Det är viktigt att skapa
förutsättningar för unga vuxna att påverka, både på arbetsplatsen och i stadens utveckling.
Annars är risken att de söker sig vidare till en ny arbetsplats eller en större stad. Att attrahera
unga vuxna är också viktigt eftersom det blir allt svårare att rekrytera personal med rätt
kompetens. Det är vanligare bland unga vuxna att byta arbetsplats eller flytta idag än för ett
par årtionden sedan. Unga vuxna kan också vilja varva perioder av intensivt arbete med
mindre intensiva perioder.
5. Större arbetsmarknader genererar ökad pendling
Under perioden 1999-2009 har antalet lokala arbetsmarknader enligt SCB minskat från 92 till
75. Pågående regionförstoring genererar ökad pendling, men den har de senaste 20 åren
koncentrerats till storstäderna. I självkörande fordon kan det finnas en möjlighet till en mer
anpassad kollektivtrafik även utanför storstäderna. Behovet av och möjligheten att pendla kan
påverkas av mer tillgänglig internetuppkoppling samt en större acceptans för distansarbete.
Internet har redan idag stor påverkan på arbetsliv, inköpsvanor och social samvaro – och
denna kommer bara att öka framöver. Boverket bedömer att alla bostäder och arbetsplatser
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har bra internetuppkoppling år 2025, vilket förutsätts säkerställas av staten där marknaden inte
fungerar.
6. Ökad automatisering och digitalisering förändrar behovet av människan
Teknikutveckling inom särskilt automatisering och digitalisering är viktig för att lösa framtida
samhällsutmaningar. Behovet av arbetskraft inom tillverkningsindustrin minskar med
teknikutveckling och produktivitetsökning, men ökar samtidigt inom andra branscher.
Teknikutveckling påverkar dock branscher olika gällande utveckling, produktion och
distribution av produkter och tjänster. Robotisering, automatisering och 3D-skrivare kan öka
förutsättningarna för lokal tillverkning och montering av produkter, vilket minskar behovet av
transporter. Den ökande internethandeln kan tvärtom öka behovet av transporter.
7. ”Big Data” öppnar för helt nya möjligheter
Big data handlar om att analysera och ta tillvara de ”digitala spår” vi lämnar efter oss. Det
samlade materialet kan användas för att förutsäga beteenden, förhållanden och mönster av
både kommersiella och av offentliga aktörer. Till exempel kan det förenkla arbetet med att
motverka klimatförändringar och vid sjukdomsbekämpning. Samtidigt finns det självklart
risker med att samla in stora mängder information om människor.
8. Omstruktureringen inom skogssektorn
Skogssektorn har i Sverige efter den senaste lågkonjunkturen genomgått en omfattande
strukturell omvandling, men trä som byggmaterial, hygienpapper och förpackningar bedöms
trots det ha en god framtid. Inom skogsindustrin sker ett skifte från nord till syd, med
etableringar i de snabbt växande marknaderna i Latinamerika och Sydostasien. Skogsindustrin
utvecklas från volymproduktion av sågvirke och papper till specialisering med nischade
produkter i mindre volym och högre förädlingsvärde. Detta syns tydligt inom exempelvis
medicin och textilier, men det finns även potential för mer industriellt trähusbyggande.
Klimatförändringarna beräknas öka skogsproduktionen i Sverige, vilket ger ökad tillväxt men
samtidigt riskerar att försämra träråvarans kvalitet.
9. Klimatet har knappt börjat påverkat Sverige
Den mänskligt initierade klimatförändringen anses vara den viktigaste långsiktiga
samhällsutmaningen både nationellt och internationellt, då konsekvenserna är såväl
omfattande som svårförutsägbara. Klimatförändringen påverkar knappt Sverige idag, en får
förödande konsekvenser om inte åtgärder vidtas snarast för att minimera temperaturökningen
till år 2100 till max 2°C. I Sverige bedöms de areella näringarna jord- och skogsbruket få
positiva effekter i form av ökad tillväxt, men också negativa effekter i form av skadedjur. De
positiva och negativa effekterna tar här i stort sett ut varandra. I Sverige påverkas städer och
övrig bebyggelse genom större risk för värmeböljor, översvämningar, förändrad
grundvattennivå och snö- och vindlaster. Även om Sverige inledningsvis inte påverkas direkt
av klimatförändringar får vi indirekta effekter av störningar i andra d elar av världen, i form av
exempelvis klimatmigration och produktionsstörning för jord- och skogsbruket.
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10. Besöksnäringens ökning
Besöksnäringen är en del av upplevelseekonomin och växer i såväl Sverige som
internationellt. Den kan delas in i traditionell turism, affärsresor samt besök hos släkt och
vänner. Turismkonsumtionen i Sverige har ökat med över 80 % sedan år 2000. Näringslivet
genererar dock oftast fler besök till en region än turister. De största intäkterna kommer
vanligen från svenska affärs- och fritidsresenärer. Många kommuner hoppas att
besöksnäringen ska skapa arbetstillfällen och locka nya invånare. Sverige har högt anseende
som ett attraktivt och tryggt besöksland med stora områden med orörd natur, kulturliv, stabil
ekonomi och välfungerande samhälle. Det finns däremot ett behov av att arbeta med
destinationsutveckling för att ytterligare stärka turistnäringen. Utvecklade destinationer har
ofta samordnade aktörer som ger destinationen hög attraktionskraft.
11. Jag- och vi-samhället
Vi är i ett skifte från det trygga och förutsägbara till ett postmodernt samhälle där
konventioner utmanas och det mesta tycks möjligt. Utvecklingen mot ett mer individualiserat
samhälle drivs av globalisering och digitalisering, samt kännetecknas av ökad decentralisering
och privatisering samt fler valmöjligheter. Politiska institutioners inflytande minskar och det
är svårt att hitta det gemensamma. I praktiken ökar också klyftorna i samhället. Ökad
individualism och högre krav på omvärlden märks allt mer vid individuell konsumtion och vid
kontakt med offentlig sektor. Detta medför ökade krav på utbud och unika lösningar, vilket
ställer frågan om vad som ska skattefinansieras och inte på sin spets. Många väljer att
engagera sig i enskilda frågor utifrån individuella preferenser, ofta via sociala medier.
12. Det livslånga lärandet
Nya kunskaper från teknisk utbildning behöver kombineras med arbetslivserfarenhet för att
behålla sitt värde, då den tekniska utvecklingen går så snabbt. Tekniken i samhället blir
alltmer självinstruerande vilket gör det enklare att ta till sig information, men samtidigt
riskerar arbetslivserfarenhetens djupa kunskap att tappas. Tröskeln för att starta upp en ny
verksamhet blir högre med alltmer avancerade maskiner som är dyra i inköp och kräver större
kunskaper för att sköta. Det livslånga lärandet handlar inte bara om att kunna utvecklas i sitt
arbete längre upp i åldrarna utan också om att kunna fortsätta att utveckla en bra lärmiljö.

Förslag till prioriteringar från omvärldsanalysen
Utifrån omvärldsanalysens resultat har ett antal förslag på prioriteringar för kommunens
framtida arbete tagits fram. Förslagen baseras på vad som uppfattas som centrala punkter för
Ljungby att fördjupa och/eller utveckla sig inom. Utgångspunkten har varit Ljungby
kommunens befintliga unika värden samt geografiska läge och möjligheter till arbetspendling.
De föreslagna prioriteringarna har i arbetet med program till översiktsplan använts för att,
tillsammans med utpekade utmaningar, definiera strategier som är relevanta för kommunens
samhällsplanering. Detta beskrivs vidare i avsnittet om utmaningar och strategier. Alla förslag
är i olika utsträckning relevanta för kommunens översiktliga planering, men några av
förslagen har tydligare koppling till kommunens övriga utvecklingsarbete med till exempel
näringslivsfrågor. För att alla aspekter av omvärldsanalysens föreslagna prioriteringar ska
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fångas upp ska de även användas i kommunens övriga långsiktiga utvecklings- och
visionsarbete. De prioriteringar som omvärldsanalysen föreslår är följande:
1. Gör det mycket enkelt att utveckla idéer i Ljungby kommun
Förslaget handlar i första hand om att attrahera personer som har en egen drivkraft till att
utveckla både sig själva och sin omgivning. Många av dessa finns redan idag i Ljungby men
de behöver bli fler och de kan i praktiken vara kopplade till vilken bransch eller vilken sektor
som helst. Eldsjälarna är viktiga stenar i samhällsbyggandet och kan de lockas att starta
projekt och processer i Ljungby kommun så kan det bli ringar på vattnet.
2. Göra resandet enklare samt underlätta för transporter och logistik av alla slag
Se till relationen mellan Ljungby stad och Ljungby kommun samt i dess förlängning
grannkommuner och de regioner där dessa kommuner återfinns i. Gränsdragningar fungerar i
praktiken som förvaltningsgränser av olika slag. Andra relationer att titta närmare på kan vara
dag- och nattpendling, fritid och arbetstid, sommar och vinteraktiviteter. Antalet funktionella
arbetsmarknadsregioner minskar sakta i Sverige då vi som individer är alltmer rörliga och det
sker en allmän infrastrukturutbyggnad.
3. Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer
Förslaget handlar i grunden om attraktivitet och lyfter specifikt begreppet unga vuxna och att
Ljungby kommun görs än mer attraktivt att bo och leva i. Statistiken visar att just denna grupp
tenderar att flytta till större städer eller universitetsorter för att sedan bli kvar där.
Livsstilsfrågor kan här vara avgörande att fokusera på.
4. Se över hur trygghetsfaktorerna kan förstärkas.
Ytterligare förstärka trygghetsfaktorerna i kommunen, vilket även har bärighet till det tredje
förslaget. Att behålla sjukhuset och samtidigt utveckla barnomsorgen samt säkerställa att
säkerhet i hem och på allmän plats fungerar är viktigt inte bara för den enskilda människan
utan även för näringslivet.
5. Kommunen ska aktivt stödja utveckling av branscher och branschbreddning för att
kunna möta utmaningar som digitalisering.
Det femte förslaget är kopplat till den tredje men fokuserar på att arbeta över branschgränser
för att stödja en branschbreddning men också utveckla den egna branschen med hjälp av
exempelvis digitalisering och industri 4.0-frågor. Industri 4.0 eller den fjärde industriella
revolutionen siktar inom tillverkningsindustrin mot smartare och effektivare produktion och
logistik med hjälp av intelligenta digitala nätverkssystem. Detta är något som även stöds av
Region Kronoberg och bedömningen är att unga personer kan bidra med mycket värdefulla
erfarenheter kring användning och produktion av ny teknik.
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6. Kommunen ska stödja utvecklingen i redan etablerade industrier och företag till att
bli mer tjänsteinriktade och även skapa nya arbetstillfällen inom tjänstesektorn.
Förslaget lyfter tjänstesektorn explicit. Detta görs dels utifrån ett upplevelseperspektiv där det
har uttryckts ett behov av fler möjligheter men också utifrån ett utvecklingsperspektiv där
exempelvis naturen och civilsamhället kan utgöra stabila grunder för att skapa nya
arbetstillfällen men också, vilket kan vara än viktigare, att stödja utvecklingen i redan
etablerade industrier och företag till att bli mer tjänsteinriktade.
7. Föra dialog om kommande behov hos näringslivet samt inleda samarbeten för att
få framförallt unga vuxna in på arbetsmarknaden.
Förslaget understryker behovet av kvalificerad kompetens till vårt näringsliv och våra
organisationer. Samtidigt handlar det om de som står långt från arbetsmarknaden. Med ett
aktivt stöd in på arbetsmarknaden så blir kommunen samtidigt en mer attraktiv plats att leva i.
8. Utveckla branschmöjligheter kring vatten och vattenförsörjning i Ljungby kommun.
Det åttonde förslaget pekar på ett globalt problem som numera även är relevant i Sverige,
nämligen frågan om vatten och tillgängligheten till vatten. Ljungby är, baserat på sitt läge, en
naturlig plats för att diskutera alla former av frågor kring användning och förbrukning av
vatten. Att kunna bjuda in ledande personer på en internationell nivå och diskutera behov och
möjligheter kring vatten och vattenförsörjning skulle kunna innebära att Ljungby kan
förstärka och utveckla ett branschsegment kring vatten och dess användning.
9. Berättartraditionen är stark och kommunen bör utveckla och ta tillvara på bland
annat Sagobygdens redan etablerade varumärke med kopplingar till Unesco som
kan locka till sig mer kultur.
Förslaget handlar om berättandet och de mjuka kulturella värden som finns runt det. Det
handlar både om det talade ordets kraft och möjlighet samt om retorikens styrka och den goda
sagans sätt att påverka oss som individer i rätt riktning oavsett om vi är unga eller gamla.
10. Kommunen ska samverka med olika myndigheter och hitta möjligheter till
utveckling då utveckling sker både snabbare och säkrare vid samverkan.
Förslaget handlar om gränsöverskridande samverkan. Att samverka i olika former har redan
nämnts under olika punkter ovan men vi vill ändå understryka att utveckling sker både
snabbare och säkrare vid samverkan. Att särskilt bjuda in till dialog om de svåra frågorna ser
vi som viktigt. En sådan fråga handlar om unga vuxna som hamnar i någon form av
utanförskap.
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Nulägesbeskrivning
I följande avsnitt följer en beskrivning av kommunens nuläge indelat i ett antal tematiska
avsnitt. Nulägesbeskrivningen innehåller för alla teman en övergripande tematisk beskrivning
av kommunen, en beskrivning av hur kommunen arbetar med temat samt en analys av
kommunens styrkor och svagheter samt vilka frågor som bör prioriteras. Vidare redovisas
under varje tematiskt avsnitt riksintressen och andra relevanta skyddade områden.
Nulägesbeskrivningen ger en bild av var kommunen står idag och har använts för att definiera
viktiga utmaningsområden som kommunen står inför samt förslag på strategier för att bemöta
dem. Detta redovisas vidare under avsnittet Utmaningar och strategier.
Nulägesbeskrivningen har tagits fram med hjälp av förvaltningsövergripande arbetsgrupper,
där varje arbetsgrupp har ansvarat för ett av följande tematiska avsnitt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natur
Kulturmiljö
Boende
Arkitektur
Landsbygdsutveckling och service
Arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning
Besöksnäring
Fritid och rekreation
Kultur
Social hållbarhet
Trafik och kommunikationer
Järnväg
Teknisk försörjning
Miljö- och riskfaktorer
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Natur
Ljungby kommun är till ytan en vidsträckt kommun och omfattar en mängd olika gröna
(natur) och blåa (vatten) strukturer som är spridda över dess yta. Kommunen intar norra delen
av Sunnerboslätten, där sjöar, myrar och jordbruksdalar utgör öppna inslag i en
skogsdominerad landskapsbild. Betydande skillnader på naturmiljöer förekommer mellan
kommunens västra och östra delar. Den västra delen är rik på skog och myrar, medan den
östra karaktäriseras av ett mer mosaikartat landskap, med insprängda dalgångar med
jordbruksområden mellan skogsmarker.
Inom kommungränsen finns det flera riksintressen av betydelse för naturvård. Flertalet av
riksintressena är även inrättade som naturreservat. Totalt finns det 33 naturreservat i
kommunen vilket vittnar om dess diversitet och skyddsvärda natur. Nyligen inrättades även
ett kommunalt naturreservat i Kronoskogen precis intill Ljungby tätort vilket ger möjligheter
för tätortsnära friluftsliv. Sjön Bolmen är även av riksintresse för yrkefisket.
Utöver riksintressen och naturreservat är även strandområden skyddade i form av
strandskydd. Strandskyddet säkerställer att strandnära naturområden är tillgängliga för
friluftsliv och skyddade för växt- och djurliv, vilket innebär restriktioner vid uppförandet av
ny bebyggelse och andra förändringar. I Ljungby kommun har sjöarna Bolmen, Vidöstern
Flåren, Furen, Unnen och Möckeln utökat strandskydd med 200 meter inåt land och 100
meter ut i vattnet. Övriga sjöar och vattendrag har både 100 meter inåt land och ut i vattnet.
Ljungby kommun har idag grönstrukturplaner över tre av tätorterna som redovisar var
upprustning behövs och var parkmark saknas. En aktualisering av planerna kommer ske
framöver och det planeras även en mer kommunövergripande grön- och blåstrategi för frågor
på en mer övergripande nivå av strategisk karaktär. I den byggda miljön har natur och
grönstruktur en stor roll att spela. Gröna och blåa värden i tätorterna fyller en viktig funktion
och skapar värden för staden i form av ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är något
kommunen måste prioritera i högre grad i framtida planering, dels för samhället men även för
den biologiska mångfalden.
Den biologiska mångfalden i kommunen och länet har minskat, vilket beror på att dess
livsmiljöer påverkats av miljöförstörelse i form av strukturomvandlingar inom skogs- och
jordbruket. Inom kommunen och Kronobergs län är det främst arealen åker och betesmark
samt slåtteräng som minskat, vilket bidragit till att Kronoberg är det län i Sverige där
rödlistade arter dör ut i snabbast takt.
Den biologiska mångfalden påverkas även av invasiva arter, varav vissa är medvetet
inplanterade medan andra spridits genom oaktsamhet eller vid exempelvis transporter. De
invasiva arterna kan konkurrera ut naturligt förekommande arter och påverka ekosystemet
negativt. I Ljungby kommun har bland annat jättelokan spridit sig och tränger undan
inhemska arter.
Vidare har även var vi väljer att bosätta oss påverkat naturmiljön. Urbaniseringen sker i en
högre takt vilket bidragit till att det brukade landskapet riskerar att försvinna när allt fler
bosätter sig i städer och färre brukar marken. För att inte riskera att den biologiska
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mångfalden och skyddsvärda biotoper påverkas i för stor grad måste frågan kring
skogsbruket, odlingslandskapet och invasiva arter lyftas.

Figur 5. Karta över riksintresse för natur och yrkesfiske
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Kulturmiljö
Med kulturmiljö menas de miljöer som har formats av oss människor genom tiderna.
Kulturmiljöer är nödvändiga kunskapskällor för att vi ska förstå och uppleva både historien
och dagens samhälle. För att man ska kunna ta del av kulturmiljöerna är det viktigt att de
bevaras, används och utvecklas.
Ljungby kommuns kulturmiljöer har koppling till hela spektret av jordbruk, industrier, byar,
staden, militär, kyrkor, gravfält, kommunikationer och muntliga berättelser. Kommunens
kulturmiljöer präglas till stor del av naturförutsättningarna, med skog med delvis stort inslag
av myrmark samt nord-sydliga dalstråk med vatten, jordbruksmark, vägar och bebyggelse.
Det viktigaste dalstråket är Lagadalen, vilken innehåller flera generationer av nationellt
betydelsefull vägstruktur, i form av E4:an och dess föregångare Riksettan och Lagastigen,
samt flera viktiga kulturmiljöer och storslagna fornlämningsmiljöer. 30 områden i kommunen
ingår i länets kulturmiljöprogram, av vilka 8 även är riksintressen (se figur 13).
Riksintresseområdena i Ljungby kommun utgörs av landsbygdsmiljöer med odlingslandskap
och bebyggelsemiljöer, med allt från herrgårdar till bondbyar. I kommunen finns även fyra
byggnader som är klassade som byggnadsminnen. Utöver dessa skyddade områden finns
många kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer, där dock byggnader och miljöer i
många fall saknar skydd och därmed riskerar att förstöras eller rivas.
Kulturmiljöarbete handlar mycket om att skapa förutsättningar för människor att bevara,
använda och utveckla kulturmiljöer. Det är därför viktigt att arbeta tvärsektoriellt med
kulturmiljöer, inom bland annat samhällsplanering, besöksmålsutveckling, naturvård och
fastighetsförvaltning. Kommunens kulturmiljöarbete inkluderar myndighetsutövning,
förvaltning, kunskapsspridning och tillgängliggörande av kulturmiljöerna. Det finns idag ett
behov av att uppdatera och förbättra kommunens kunskapsunderlag för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse, och inte minst att det innehåller riktlinjer för skydd och utveckling. Ett
kommunomfattande kulturmiljöprogram håller därför på att arbetas fram, vilket jämfört med
befintligt underlag ska behandla fler typer av bebyggelse samt ha större fokus på
helhetsmiljöer och modernare bebyggelse.
Förbättrad kunskapsspridning om kulturmiljöfrågor kan vara ett sätt att stärka förståelsen för
dessa frågor och att kulturmiljöer tydligare ses som resurser för tillväxt och livskvalitet i
bland annat samhällsplanering, naturvård och besöksnäring. För att förbättra styrningen och
samordningen av det kommunala kulturmiljöarbetet behövs, förutom ett tydligt och förankrat
kulturmiljöprogram, även tydliga rutiner för både det löpande och det långsiktiga arbetet.
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Boende
Bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och offentliga byggnader är grundläggande byggstenar i
människors vardagsmiljöer. Kommunen är genom sin roll som markägare, planerare,
myndighet, beställare och byggherre en viktig förebild för marknadens aktörer och ska föregå
med gott exempel.
Ljungby kommun hade i slutet av oktober 2017 28 251 invånare, medan centralorten hade
16 324 invånare. Under 1980- och 1990-talet förändrades inte kommunens befolkning mycket
utan låg på cirka 27 500 invånare. I början av 2000-talet minskade dock befolkningen till
under 27 000 invånare. Från mitten av 2000-talet har sedan befolkningen sakta ökat och från
år 2015 har ökningen gått i en snabbare takt än tidigare. Befolkningsökningen beror till viss
del på ökad invandring från utlandet, men även inflyttning av invånare från länet och övriga
riket. De senaste årens befolkningsökning ligger på cirka 1 % årligen. Det politiska målet för
befolkningsökningen är att det år 2035 ska bo cirka 35 000 invånare i Ljungby kommun,
vilket innebär en genomsnittlig ökning med 1,2 % per år. Det innebär att kommunen aktivt
måste satsa på ökat bostadsbyggande. Utifrån prognosen behöver det tillkomma cirka 175
bostäder per år.
I Ljungby kommun finns det många lediga tomter och mycket mark som är planlagd för
bostäder. Kommunen kan erbjuda sjö- och naturnära boende i varierande miljöer. Behovet av
bostäder ser olika ut i de olika kommundelarna. Efterfrågan och marknadsförutsättningarna
för nybyggnation skiljer sig därför åt mellan de olika delarna av kommunen. Efterfrågan är
som störst i Ljungby tätort och utmed vissa strandsträckor, särskilt vid sjön Bolmens östra
strand. I staden kan värdefulla markresurser utnyttjas mer effektivt genom tätare och högre
bebyggelse. På landsbygden ges möjligheter till en glesare bebyggelse med större tomter.
Kommunen arbetar med landsbygdsutveckling i strandnära läge vilket innebär att kommunen
möjliggör ny bebyggelse på landsbygden i attraktiva lägen som idag har strandskydd (LISområden).

Figur 6. Karta över LIS-områden i kommunen.
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Långsiktigt uppnås de bästa effekterna för integrerat boende och social hållbarhet med en
blandning av boendeformer, bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Bostadsutbudet utanför
Ljungby stad består till största del av småhus, medan det finns få flerbostadshus.
Fastighetspriserna är låga i de mindre tätorterna. Det råder bostadsbrist i kommunen,
framförallt saknas små hyresrätter, vilket bland annat ungdomar efterfrågar. De äldre
hyresrätterna har låg standard. Det är viktigt att det byggs bostäder av olika slag för att
komplettera det befintliga bostadsutbudet. Andelen äldre kommer att öka, vilket medför
behov av bostäder som har god tillgänglighet och är funktionella för äldre.
Boendemiljön omfattar inte enbart bostaden utan även andra funktioner kopplade till boendet
som lekplatser, parker och service. Nya servicefunktioner som förskola, skola och
äldreboende ska i så stor utsträckning som möjligt integreras i bostadsbebyggelse och ingå i
planering av nya bostadsområden. Det finns goda förutsättningar att åstadkomma bra
boendemiljöer, men det krävs stora insatser för att uppnå förbättringar. Kommunen bevakar
boendefrågor genom en årlig genomgång av bostadsförsörjningsprogrammet.
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Arkitektur
Arkitektur omfattar utformningen av byggnader, gator, platser, parker, stadsstrukturer och
landskapet. Arkitektur som är genomtänkt samt väl gestaltad och utförd redan när den byggs
skapar stora värden på lång sikt, inte enbart för den som bygger utan också för de som ska
använda arkitekturen och för samhället i stort. Arkitektur och gestaltning bevakas löpande i
samhällsplaneringen.
Arkitektur från olika tidsepoker, byggd efter olika planeringsideal och med olika stil finns
representerade i Ljungby kommun. Utvecklingen av Ljungby stad har gått från by via köping
år 1828 till staden med kvartersstruktur med tingshus, gästgiveri, kyrka och torg och Storgata.
Med järnvägen kom bangård, stationshus, godsmagasin och järnvägspark. Industrisamhällets
framväxt och urbaniseringen har sedan präglat staden med större industriområden,
utbyggnaden av stora villor som på Strömgatan och de stora flerbostadshus- och
villaområdena i årsringar runt centrum. I och med att järnvägen försvann och Riksettan lades
om kom staden att hamna lite vid sidan om. Under 1960-talet revs delar av centrum och
butiker som EPA, Domus och byggnader uppfördes med ett modernistiskt och mer avskalat
formspråk. Vissa senare tillförda detaljer som balkonger och skärmtak passar inte in i miljön.
Arkitekturen är spretig och gestaltningen är inte enhetlig. Staden har i övrigt en varierad
arkitektur och kvar finns många autentiska miljöer och landmärken som kyrkan, Gamla Torg,
Tellushuset, Tingshuset, Terrazahuset, sjukhuset och Järnvägsparken. Från 1950-och 60-talen
finns exempel på både villor och flerbostadshus med tegelarkitektur som har en finstämd
detaljutformning. Från de senare åren finns bra exempel som Åsikten, Ljungbergsmuseet och
tillbyggnaden av Terrazahuset.
Landsbygden är rik på intressanta kulturbyggnader och miljöer, en levande landsbygd med
herrgårdar, säterier och brukade gårdar. Järnvägens tillkomst gynnade framväxten av orter
som Lidhult, Byholma, Bolmen, Angelstad, Ryssby, Hamneda, Kånna, Lagan och Vittaryd.
Fortfarande kan man ana järnvägens påverkan även om de flesta stationshus är rivna. De
mindre tätorterna i kommunen utvecklades från landskommuner till tätorter i folkhemmets
anda med skola, pensionärslägenheter och livsmedelsbutik. Det finns etablerade strukturer,
miljöer och byggnader i både Ljungby stad, tätorterna och landsbygden som innehåller stora
kvaliteter.
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Landsbygdsutveckling och service
Ljungby kommun är enligt statistiska definitioner en landsbygdskommun. Kommunen är en
av de största till ytan söder om Stockholm. Befolkningstätheten är 16 invånare per
kvadratkilometer, vilket är relativt lågt för en kommun i södra Sverige. I västra kommundelen
är det som mest glesbefolkat, med endast 0-5 invånare per kvadratkilometer. Kommunens
totala yta utgörs huvudsakligen av landsbygd av skiftande karaktär. Ljungby kommun
karaktäriseras av flertalet mindre orter, utspridda över en stor geografisk yta. Cirka 30 % av
kommunens befolkning bor utanför kommunens tätorter.
Landsbygden i Ljungby kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer, med vackra kultur- och
naturmiljöer. Det finns flertalet skolor och förskolor på landsbygden, ett antal
dagligvaruhandlare med ombudstjänster och landsbygden präglas av ett starkt föreningsliv.
De geografiska avstånden gör att mindre orter stärks, men också att samarbeten mellan orter
utvecklas. Näringslivet utanför Ljungby tätort består traditionellt sett mest av
tillverkningsindustri, samt jord- och skogsbruk. Numera växer sektorerna för tjänster, service
och besöksnäring, och blir allt viktigare för att skapa och erbjuda arbetstillfällen. En
förutsättning för all service i kommunen är att den relativt begränsade befolkningen är
utspridd på en stor geografiskt yta och på flertalet orter, från väldigt små till lite större. Denna
grundförutsättning gör det svårt att täcka upp hela den geografiska ytan med likvärdig
servicetillgänglighet. Det gör det även svårt att motivera riktade satsningar på specifika orter
framför andra orter. Ekonomiska resurser ska täcka insatser på en stor geografisk yta, till
exempel för kommunala verksamhetslokaler, cykelleder eller informationstavlor. Mindre
investeringar kan göra stor skillnad för orter, och kan motiveras även om befolkningsantalet
som gynnas är litet. På vissa platser är det på grund av begränsad storlek svårt att upprätthålla
kvalitet inom skola och förskola. Med ett litet kundunderlag kan det vara svårt att bedriva
dagligvaruhandel, vilka ofta även innehar andra viktiga servicefunktioner för lokalsamhället.
Nedan följer en kort beskrivning av servicetillgängligheten i Ljungby kommun undantaget
centralorten. Kartorna nedan visar geografiskt servicetillgängligheten i kommunen. I dessa
kartor kan man även se var det finns kluster av servicetillgänglighet. I Ljungby stad finns alla
typer av service som listas nedan.
Offentlig service utanför Ljungby stad består av:
•

•
•
•
•

Åtta kommunala grundskolor och en fristående grundskola på landsbygden, tio
kommunala förskolor och fyra fristående förskolor på landsbygden samt ett fristående
gymnasium i Ryssby.
LSS-boende i Lagan, daglig verksamhet i Lagan, särskilt boende för äldre i Lagan och
Lidhult samt HVB-verksamhet i Lagan.
Biblioteksfilialer i Lagan, Lidhult och Ryssby samt en bokbuss med 96 hållplatser
besökta månadsvis i övriga delar i kommunen.
Vårdcentralsfilial i Lidhult samt vårdcentral med tandvård och apotek i Lagan.
Kommunala bad, badplatser och övriga fritidsanläggningar (exempelvis fotbollsplaner,
utegym och elljusspår) runt om i kommunen.
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•

•

Kommersiell service utanför Ljungby stad:
Dagligvaruhandel i Lagan, Agunnaryd, Södra Ljunga, Lidhult och Ryssby. I dagsläget
är Tannåkers affär stängd och till salu. I butikerna finns även ombudtjänster för post,
betaltjänster, apotek, och/eller systembolaget.
Drivmedelsstationer i Ryssby, Tannåker, Lidhult, Lagan, Vittaryd, Agunnaryd och
Kånna (Berghem) samt Södra Ljunga när butiken är öppen. Laddstolpar för elbilar
finns i anslutning till Toftaholms herrgård.

Ideella organisationer:
•

•

I Ljungby kommun finns ett starkt och utbrett föreningsliv med över 200 föreningar
inom kultur, idrott och lokalutveckling (såsom sockenråd, samhällsföreningar och
byalag).
I några fall driver föreningar egna idrottsanläggningar, bygdegårdar och badplatser,
med eller utan kommunalt stöd.

Figur 7. Karta över befintlig service i kommunen.
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Kort beskrivning av orter i Ljungby kommun

Figur 8. Karta över kommunens orter.

Agunnaryd
Precis väster om Agunnarydssjön ligger samhället Agunnaryd. Här finns en dagligvaruhandel
med kafé som fungerar som en träffpunkt. På orten finns förskola, fritidshem och skola
årskurs F-6. Bebyggelsen i området består av trävillor i varierande ålder. I Agunnaryd finns
kommunalt vatten och avlopp. Området runt Agunnarydssjön är av riksintresse för naturvård.
Angelstad
Angelstad är en tätort med 258 invånare. Den ursprungliga bebyggelsen låg runt kyrkan och
längs den före detta järnvägen. Flera av husen är från slutet av 1800-talet, då orten fick sin
prägel som turistort. Det finns förskola, fritidshem och skola F-6. Orten är ansluten till
kommunalt vatten och avlopp. I närområdet finns omfattande fritidsbebyggelse i Näglinge.
Området runt sjön Bolmen är av riksintresse för friluftsliv.
Annerstad
I Annerstad har bebyggelsen växt fram kring kyrkan. Byn Djurarp och området runt kyrkan i
Annerstad är värdefulla kulturmiljöer. Här finns även förskola. Angränsande Flymossen är
naturreservat och riksintresse för naturvård.
Bollstad
Bebyggelsen i Bollstad består av ett tjugotal villor samt ett antal jordbruksfastigheter och
fritidshus. I Bollstad finns förskola och skola F-6. Orten är ansluten till kommunalt vatten och
avlopp. Bolmenområdet är av riksintresse för friluftslivet.

24

Bolmen
Den ursprungliga bebyggelsen i Bolmen låg kring den före detta sågverksindustrin.
Sågverksindustrin har gett orten en speciell karaktär med många hus av trä. Utmed sjön
Bolmens strand, sydväst om orten, finns ett område med fritidshus. Orten är ansluten till
kommunalt vatten och avlopp. Sjön Bolmen av riksintrese för friluftsliv och ett populärt
besöksmål sommartid.
Bolmstad
Bolmstad har ett attraktivt läge vid sjön Bolmens östra strand ungefär en mil väster om
Ljungby stad. Bebyggelsen består av en blandning av permanentbostäder och fritidshus. Orten
är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Badplats och småbåtshamn finns. Norr om
Bolmstad finns stora fritidshusområden i Mjälen, Hölminge och Finnatorp.
Bolmsö kyrkby
Bolmsö kyrkby ligger på den nordvästra sidan av ön och består av ett tjugotal villor. Orten är
ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Bolmsö kyrkby är av riksintresse för
kulturmiljövård och Bolmenområdet är av riksintresse för friluftslivet.
Byholma
Bebyggelsen i Byholma är samlad längs den gamla landsvägen. Byholma består av cirka 40
hus i varierande stil, huvudsakligen uppförda under den tid det fanns järnväg på orten.
Närbelägna Bolmenområdet är av riksintresse för friluftslivet och ett attraktivt besöksmål.
Dörarp
I Dörarp är bebyggelsen samlad vid Färsjöns nordvästra strand. Orten är ansluten till
kommunalt vatten och avlopp. Orten omfattas av två riksintressen – Vidösternområdet utgör
riksintresse för friluftslivet, medan sjöns östra strand är av riksintresse för naturvård.
Hamneda
Bebyggelsen i Hamneda har sitt ursprung i byns roll som sockencentrum och järnvägsort.
Byns bebyggelse är samlad längs genomfartsvägarna på östra sidan av Lagaån och ligger
främst längs den före detta järnvägen samt mellan den och kyrkan. Hamneda sockencentrum
är av riksintresse för kulturmiljövård, där bebyggelsen längs den tidigare järnvägen bildar en
enhetlig kulturmiljö. I Hamneda finns förskola och skola F-6. Orten är ansluten till
kommunalt vatten och avlopp.
Kånna
Kånna är en tätort med 335 invånare. Bebyggelsen är samlad öster om Lagaån i anslutning till
den före detta järnvägen och består till största delen av villor i varierande åldrar. En gammal
landsvägsbro av stort kulturhistoriskt värde leder fram till samhället. Kånna har kommunalt
vatten och avlopp. Här finns även förskola. Orten är ansluten till kommunalt vatten och
avlopp.
Lagan
Lagan är den näst största tätorten i kommunen och har 1590 invånare. Den ursprungliga
bebyggelsen i Lagan låg runt den före detta yllefabriken i Åby, i Prästtorp och i gamla Åby.
Lagan utvecklades vidare genom järnvägens tillkomst och kraftverksbyggen vid Lagaån.
Bebyggelsen består främst av villor i varierande åldrar. I orten finns dagligvaruhandel och
drivmedelsstation. Det finns förskola, dagbarnvårdare, fritidshem och skola F-9, och i
anslutning till skolan finns en konstgräsplan. Lagan har kommunalt vatten och avlopp. I
Lagan finns flera industriområden, det största i västra delen längs E4:an. Lagan har en 27-håls
golfbana, sporthall, utomhusbassäng, fotbollsplaner, tennisbanor samt utegym. Det finns flera
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attraktiva platser i området, till exempel Lagaån och Huljesjön. En nlagd vandringsled,
a
Bergastigen, löper längs med Lagaån och är en del av Pilgrimsleden från Dörarps kyrka.
Samhället angränsar i söder till Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka riksintresse för kulturmiljövård.
Lidhult
Lidhult fungerar som kommundelscentrum i kommunens västra del och har 696 invånare. Den
ursprungliga bebyggelsen i Lidhult låg vid kyrkan. Genom järnvägens tillkomst försköts
centrum västerut mot den före detta järnvägsstationen. Bebyggelsen består främst av villor i
varierande stil och åldrar. I sydväst ligger ett industriområde där ett större företag lagt ner
produktionen, men fastigheten är nyligen såld till en annan företagare. Träffpunkt Lidhult
består av dagligvaruhandel med tillgång till drivmedel, kafé och bibliotek. På orten finns
förskola, fritidshem och skola årskurs F-6. I anslutning till skolan finns sim- och idrottshall,
fotbollsplaner med belysning och skjutbana. Lidhult är anslutet till kommunalt vatten och
avlopp. Naturområdet söder om orten med Lidhultsåsen och Lidhultsån är naturreservat och
riksintresse för naturvården.
Målaskog
Bebyggelsen i Målaskog är samlad längs genomfartsvägen och kring den före detta järnvägen.
Målaskogsberg är naturreservat och ingår i ett större riksintresseområde för naturvård.
Nöttja
Bebyggelsen i Nöttja är samlad kring kyrkan och längs genomfartsvägarna. Stora delar av
bebyggelsen härstammar från förra sekelskiftet. Flymossen väster om byn är naturreservat och
riksintresse för naturvård.

Figur 9. Karta som visar var det finns skolor i kommunen
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Odensjö
Bebyggelsen i Odensjö är samlad längs genomfartsvägarna. I byn finns kyrka, hembygdspark
samt bad- och båtplatser. Byn ingår i Bolmenområdets riksintresse för friluftslivet.
Ryssby
I Ryssby bor det 709 invånare. Den ursprungliga bebyggelsen låg runt det före detta
stationsområdet med hotellet i centrum. I Ryssby finns förskola, fritidshem och skola för
årskurs F-6. Ryssbygymnasiet är en friskola med utbildning inom jakt, skog, turism, hotell
och restaurang. För rekreation finns sport- och aktivitetshall, simhall, fotbollsplaner och
skjutbana. I Ryssby finns en dagligvaruhandel och en drivmedelsstation. Ryssby har
kommunalt vatten och avlopp. Området runt Ryssbysjön är av riksintresse för naturvård.
Skeen
Bebyggelsen i Skeen består av cirka 25 villor i varierande åldrar och stilar. Skeen har
kommunalt vatten och avlopp. Bolmentunneln som förser Skånes sydvästra kommuner med
råvatten har intagningsanordningar i Skeen.
Södra Ljunga
Bebyggelsen i Södra Ljunga är samlad vid kyrkan och längs genomfartsvägarna. I Södra
Ljunga finns en dagligvaruhandel och fristående skola och förskola. Vidare finns vandrarhem
och museum. Orten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Styplesjö är av riksintresse
för naturvård.
Tannåker
Bebyggelsen i Tannåker är samlad längs genomfartsvägarna. I dagsläget är den tidigare
dagligvaruhandeln på orten ute till försäljning. Drivmedelsstationen är däremot öppen.
Området runt sjön Bolmen är av riksintresse för friluftsliv.
Torpa
I Torpa är bebyggelsen samlad längs genomfartsvägarna i söder. Det finns en badplats vid
sjön Mäen. Förskola finns. Delar av orten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Tutaryd
I Tutaryd är bebyggelsen spridd på både sidor av riksväg 25. Området runt kyrkan och
församlingshemmet bildar en egen bymiljö. Söder om byn finns Prästboda naturreservat.
Vittaryd
Vittaryd har 327 invånare i tätorten. Den ursprungliga bebyggelsen i Vittaryd låg vid kyrkan.
Detta område utgörs idag av flera äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader. I Vittaryd finns
förskola, dagbarnvårdare, fritidshem och skola för årskurs F-6. På orten finns fotbollsplaner,
tennis- och boulebana samt elljusspår. Vittaryd har kommunalt vatten och avlopp.
Vidösternområdet utgör riksintresse för friluftsliv, medan sjöns östra strand och Lagadalen
söderut är av riksintresse för naturvård.
Vrå
Vrå har en äldre bymiljö kring kyrkan och den före detta butiken. Bebyggelsen i övrigt är
blandad med äldre och nyare hus.
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Arbetsmarknad, näringsliv och kompetensförsörjning
En fungerande arbetsmarknad där arbetstagare och arbetsgivare möts, och där utbud och
efterfrågan matchas mot varandra, är viktig för att en kommun ska fungera. Den svenska
arbetsmarknaden består till cirka 2/3 av privat näringsliv och cirka 1/3 av offentlig sektor,
varav näringslivet har störst betydelse för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Olika
branscher ställer olika krav på arbetskraftens kompetens, varför arbetsmarknadens
sammansättning spelar stor roll för vilka kompetenser som efterfrågas. Rätt kompetens kan
säkerställas med kompetensförsörjning, antingen via rekrytering eller via kompetenshöjande
åtgärder.
Arbetsmarknad
Arbetstillfällena i Ljungby kommun är koncentrerade till centralorten med närområde. De
större arbetsplatserna finns främst i centralorten och intill de större trafikstråken, samt i
Lidhult. I övriga orter utgörs arbetsplatserna främst av mindre verksamheter. Nästan en
tredjedel av sysselsättningen i kommunen finns inom tillverkning, vilket är klart mer än i länet
och riket. Kommunen har också en jämförelsevis liten handels- och servicesektor samt privat
tjänstesektor. Andelen sysselsatta inom offentlig sektor är också något lägre, där vårdsektorn
är stark och statlig sektor svag. Eftersom Ljungby kommun är en relativt liten arbetsmarknad
är branschbredden begränsad, vilket innebär att smalare yrkesgrupper inte är representerade i
kommunen utan behöver arbetspendla till andra orter. På en mindre arbetsmarknad kan det
även vara svårt för arbetsgivarna att hitta efterfrågad kompetens. Ljungby kommun har en låg
in- och utpendling, vilket gör att arbetsmarknaden för huvuddelen av befolkningen avgränsas
till kommunen. Pendlingsnettot är i nuläget något negativt.

Figur 10. Fördelning mellan olika branscher i Ljungby kommun.

Arbetslösheten i Ljungby kommun är år 2017 låg både historiskt sett och i jämförelse med
riket och länet. Sysselsättningsgraden har samtidigt minskat något under perioden 2007 – 2014
beroende på att antalet sysselsatta minskat mer än antalet i arbetsför ålder. De som i dagsläget
står till arbetsmarknadens förfogande är framförallt nyanlända/utrikesfödda och i mindre
utsträckning ungdomar. Att få dessa grupper i arbete är viktigt både för att minska
arbetslösheten och försörja arbetsmarknaden med arbetskraft. Det är framöver färre unga som
inträder på arbetsmarknaden än åldersavgångarna, vilket riskerar till att leda till brist på
arbetskraft.
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Näringsliv
Näringslivet i Ljungby kommun kännetecknas av en stor andel tillverkande verkstadsindustri.
Näringslivets struktur utgörs till allt större del av medelstora och små företag, vilket gör den
mindre känslig för omställningar. En förskjutning från tillverkande industri till övriga
branscher sker över tid, med en ökning av antalet sysselsatta hos service- och tjänsteföretagen
de senaste åren. Ljungby har ett attraktivt läge i korsningen mellan E4:an och väg 25, vilket är
viktigt för branscher som logistikföretag. Kommunen har en jämförelsevis hög specialisering
inom flera olika industrinäringar, men nästan ingen inom handels- och servicesektorn eller
den privata tjänstesektorn. Tillverkningsindustrin är exportorienterad, vilket gör att den är
konjunkturkänslig. Denna bransch lever också ständigt med hotet om att produktionen kan
utlokaliseras. Många företag har brist på personal med rätt kompetens och det kan vara svårt
att få ungdomar att utbilda sig inom industriteknik.

Figur 11. Branschomfattning, antal anställda och antal företag i Ljungby kommun.

Inom industrin är teknikutveckling viktig för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga
och här är digitaliseringen av produktion och produkter ett tydligt önskemål. Kalmar Mobile
Equipments etablering av utvecklingscentrum i Ljungby år 2018 kan ge ringar på vattnet för
forskning kring digitala affärer. Eftersom Ljungbys näringsliv har en begränsad branschbredd
är det viktigt att stärka de branscher som är underrepresenterade. Den pågående ökningen
inom tjänstesektorn behöver uppmuntras, där upplevelse- och besöksnäringen är en intressant
och växande bransch. För att locka unga vuxna är det förutom arbetsutbudet även viktigt att
utveckla kommunens attraktivitet. En viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna
utvecklas är att det, liksom idag, finns tillgänglig mark både i Ljungby och i övriga större
orter. Markområdena ska vara attraktiva, där bra läge värderas högst. För verksamheter
innebär det ofta skyltläge i välexponerade lägen till exempel längs med E4:an medan det för
tjänsteföretag snarare innebär centrala lägen.
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Kompetensförsörjning
Att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft är inte helt enkelt i en mindre arbetsmarknad
som Ljungby. Det finns en matchningsproblematik då många arbetsgivare har svårt att
rekrytera samtidigt som det finns ett utbud av arbetskraft som inte har efterfrågad kompetens.
I Ljungby kommun finns idag ett behov av bland annat erfarna och/eller välutbildade
ingenjörer, IT-tekniker, elektriker, sjuksköterskor, pedagoger, säljare och lastbilsförare. Under
de närmsta åren förväntas också stora pensionsavgångar inom sektorerna utbildning, bygg,
service och omsorg, samt för övriga högskoleutbildade.
Andelen högutbildade i Ljungby kommun är låg jämfört med både länet och riket, vilket syns
på andelen i yrkesverksam ålder med eftergymnasial utbildning. Däremot är andelen som
slutför grundskolan och gymnasiet högre än rikssnittet i kommunen. Kvinnor har generellt
högre utbildningsnivå än män och skillnaden har ökat under det senaste decenniet. På
Högskolecentrum Ljungby finns högre utbildning i form av yrkeshögskole- och
högskoleutbildning. Högskolecentrum har ett nära samarbete med lokala företag, vilket gör att
utbildningarna kan skräddarsys utifrån näringslivets behov. Ljungby kommun har liksom de
flesta kommuner som inte är storstäder eller universitetsorter en nettoutflyttning bland unga
vuxna, vilket också är ett problem för kompetensförsörjningen.

Figur 12. Andel högutbildade i Ljungby kommun jämfört med utvalda kommuner och hela riket.

För att lösa kompetensförsörjningen behövs ett brett arbete med kompetensutveckling av
befintlig personal, ökad inpendling och att locka hit arbetskraft (främst unga vuxna) från
andra regioner. Förbättrad kollektivtrafik med kortare pendlingstider är ett sätt att öppna upp
arbetsmarknader. Genom att starta upp fler utbildningar på Högskolecentrum Ljungby är
förhoppningen att arbetsmarknaden kan försörjas med den arbetskraft som efterfrågas.
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Besöksnäring
Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande bransch och Ljungby kommun har beslutat att
arbeta med besöksnäringen på ett mer strategiskt sätt. Det strategiska arbetet sker i nära
samverkan med Destination Småland, Region Kronobergs organisation för utveckling av
besöksnäringen. Den nationella strategin för besöksnäringen uttalar att svensk besöksnäring
ska fördubblas på tio år samt att besöksnäringen år 2020 ska vara Sveriges nya basnäring och
omsätta 500 miljarder. Ljungby kommun ska i sitt arbete ta hänsyn till både den nationella
och den regionala strategin.
Besöksnäringen i Ljungby kommun riktar idag in sig på olika målgrupper av turister med
olika intressen. De utländska turister som kommer för att semestra i Ljungby kommun vill
koppla av samt uppleva den svenska landsbygden, de traditionella svenska sederna och
kulturen. De vill även äta gott, se på älgar, fiska, cykla, vandra och fynda på loppis. Övriga
besökare i Ljungby kommun är främst intresserad av sport- och kulturevenemang, shopping,
landsbygdens caféer och baden.
I dagsläget är Ljungby kommun stark på den utländska marknaden, men det finns potential att
rikta in sig på nya marknader och samtidigt stärka närvaron på redan etablerade marknader.
De viktigaste besöksmålen i kommunen är Sagobygden med Sagomuseet, älgparkerna, baden,
fisket, cykellederna, Kastebergs gård, hembygdsgårdar och -parker, Ljungbergsmuseet,
Toftaholms herrgård, Gamla Torg, Hjortseryd, loppisar, Torpa veteranmuseum, Minivärlden
samt Alpackagården.

Figur 13. Karta över befintlig besöksnäring i kommunen.
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Berättarnätet Kronoberg ingår i det nationella arbetet med Unescos konvention om tryggande
av det immateriella kulturarvet. Under år 2017 har regeringen ansökt om att Sagobygden ska
bli Sveriges första goda exempel i Unescos register för tryggandet av det immateriella
kulturarvet. Som en följd av detta kan det immateriella kulturarvet stärkas ytterligare, vilket
kan ha positiv inverkan på kommunens identitet och besöksnäring.
Potential för utveckling av besöksmål i kommunen finns på Bolmsö, i området runt sjön
Bolmen och i den sydöstra delen av kommunen. Speciellt i dessa områden finns ett behov av
boende, resturanger och aktiviteter.
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Fritid och rekreation
I Ljungby kommun är möjligheten till en bra fritid god, med närhet till naturen och ett rikt
föreningsliv. Utspritt i kommunen finns en mångfald av aktivitetsytor som simhallar,
sporthallar, friidrottsanläggning, motionsspår, utegym, beachvolleyplaner, fotbollsplaner,
ishall, discgolfbana och ridanläggning. I kommunen finns också två moderna arenor som kan
användas av både invånare och kommersiella event. I dagsläget behövs dock mer
ändamålsmässiga lokaler samt bättre tillgång till infrastruktur och kommunikationer, såsom
kollektivtrafik, för att kunna utnyttja dessa lokaler bättre. Kostnaden för delaktighet i
föreningslivet är jämförelsevis låg nationellt sett. Vissa utrustningskrav för att kunna delta i
olika aktiviteter kan dock utgöra trösklar, vilka behöver överbryggas. Ett sätt att hantera det är
en nystartad fritidsbank som lånar ut utrustning till kommuninvånare i alla åldrar.
I Ljungby kommun är möjligheten till rekreation och avkoppling god. Det omväxlande
landskapet med 190 sjöar har genom historien format Ljungby med omgivningar. lera av
kommunens orter har följaktligen nära till rekreationsområden. I kommunen finns många
naturreservat, med möjlighet att uppleva natur av varierande slag. Det finns även tre områden
som är av riksintresse för friluftsliv. Kommunens vattendrag inbjuder till bad och fiske, men
idag saknas sammanställd digital och tryckt information om dessa. Tillgängligheten till
rekreationsområdena är ett problem, då det dåligt utvecklade cykelvägnätet gör att man
behöver bil för att komma dit. Runt omkring i kommunen finns många kulturmiljöer där man
kan uppleva både det historiska och kulturella arv som präglar kommunen.

Figur 14. Karta över riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård.
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F

Kultur
I Ljungby kommun finns en mångfald av kulturuttryck och ett brett kulturutbud. Det finns
flera olika aktörer inom både bild- och formkonstområdet och scenkonstområdet, vilket
inrymmer områdena musik, teater och dans. Den kommunala kulturskolan erbjuder
undervisning i ämnena musik och dans i ett antal orter. I Ljungby tätort finns en kommersiell
biograf med ökande besöksantal. Kommunen har ett utarbetat kommunalt kulturstödssystem
som kan stödja kulturverksamhet i föreningar, nätverk, organisationer och till enskilda och
andra aktörer. Kommunen har två organisationer som får regionalt, statligt och kommunalt
stöd – Ljungbergmuseet och Berättarnätet Kronoberg.
Det som Ljungby kommun saknar är i dagsläget tillgången till lokaler och scener som är
anpassade till de olika aktörernas och konstformernas behov. Behovet av upprustade,
tillgänglighetsanpassade och/eller nybyggda lokaler och scener för kulturverksamhet i
Ljungby kommun är stort. Det saknas även information om lokalernas tillgänglighet samt ett
sammanställt publikt informationsmaterial om befintliga kulturlokaler och scener. I dagsläget
finns två kommunala kulturarenor som används för scenkonstframträdanden – Godsmagasinet
och Grand.
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Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett demokratiskt samhälle där vi tillåter alla som lever och
verkar i kommunen att delta i samhällsutvecklingen. En förutsättning för social hållbarhet är
att det råder en samsyn kring vad som behövs för att tillgodose alla människors
grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs. En samsyn behövs även
för att bidra till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå,
social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Det
innebär att vi behöver anpassa och utforma samhället utifrån de grupper som har störst behov.
Social hållbarhet i samhällsplaneringen handlar bland annat om att skapa miljöer som upplevs
som trygga, som parkmiljöer där det är fri sikt och god belysning. Målet är att alla människor
ska kunna vistas på platser utan att känna sig otrygga. Inkludering innebär också att alla
människor ska kunna delta i samhällsplaneringen genom exempelvis dialogmöten. Människor
som får vara delaktiga har också en större tillit till kommunen, andra samhällsfunktioner och
andra människor. Detta leder i sin tur till ökad upplevd trygghet. Social hållbarhet i
samhällsplanering handlar också om att se till att de fysiska strukturerna möjliggör möten
mellan människor från olika socioekonomiska grupper. Det kan bland annat innebära att
skapa mötesplatser och överbrygga barriärer. Fysiska mötesplatser utgörs främst av offentliga
platser som torg och parker, men kan även utgöras av institutioner som bibliotek. En barriär
kan både vara fysisk och mental. Det kan exempelvis vara en stor väg som delar av två
bostadsområden och gör det svårt att ta sig mellan områdena, vilket leder till att områdena kan
bli isolerade från varandra. Mentala barriärer är barriärer som inte syns, men där det finns en
tydlig indelning mellan ”vi och de”. Exempelvis har många bostadsområden en osynlig gräns
mellan bostadsrätter och hyresrätter.
För att få en nulägesbild av den
sociala hållbarheten i Ljungby
kommun har ett antal nyckeltal
studerats. Nyckeltalen har valts
ut för att de berör arbete som
kommunen bedriver inom social
hållbarhet och därigenom kan
påverka. Samtliga nyckeltal
kopplas både till den faktiska
inkluderingen i samhället och
till känslan av att vara
inkluderad i samhället, då båda
faktorerna är nödvändiga för att
undvika
utanförskap
i
samhället. I tabellen finns också
nyckeltalen för riket som
jämförelse.

Figur 15. Nyckeltal för social hållbarhet.

35

Antalet anmälda våldsbrott kan användas som ett mått på hur hög brottsligheten är. Hög
brottslighet anses vara ett tecken på utanförskap, eftersom fler personer då inte följer de regler
som styr ett demokratiskt samhälle. I Ljungby kommun är det få anmälda våldsbrott jämfört
med riket, däremot har siffran ökat sedan år 2014. Antalet elever som är behöriga för och
genomför gymnasiestudier ses som ett tecken på inkludering då arbetsmarknaden till större
utsträckning efterfrågar högre utbildning. Förenklat kan det sägas att en gymnasieexamen i
många fall är nödvändig för att etablera sig på arbetsmarknaden. I kommunen är andelen
elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram något högre än i riket, däremot har siffran
sjunkit under åren 2014-2016. Även andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis
har minskat även om siffran är högre än riket. Andelen hushåll och invånare i ekonomisk
utsatthet är ett tecken på socioekonomiskt utanförskap. vag ekonomi
S begränsar nämligen
individer i deras möjlighet att delta i samhället och i företeelser som i många fall ses som
självklara, som avgifter till föreningar, möjlighet till semesterresor eller att kunna ge bort
presenter. I Ljungby kommun är andelen 0-19 åringar i ekonomiskt utsatta hushåll lägre än i
riket. Även avsaknad av tillit till andra är lägre än riket. Avsaknad av tillit hos invånare är en
stark indikator för utanförskap då det underlättar för andra strukturer att få fäste, hos individer
så väl som i samhället i stort. Några av dessa strukturer kan vara extremistiska grupper,
kriminella nätverk eller hemlöshet. Långtidsarbetslöshet medför avsaknad av en fast inkomst
och därmed en stabil ekonomi. Eftersom arbetslöshet också får till följd att arbetets sociala
sammanhang förloras innebär det i dubbel bemärkelse en risk för utanförskap. Andelen
långtidsarbetslösa i kommunen är lägre än i riket, dock har andelen ökat något sedan år 2014.
Valdeltagandet är en grundpelare i en fungerande demokrati där var individ känner sig
inkluderad i samhället och dess utveckling. Valdeltagandet i Ljungby kommun är något lägre
än rikssnittet.
Ohälsotalet är ett mått på
hur många dagar under en
tolvmånadersperiod
som
Försäkringskassan betalar
ut ersättning vid nedsatt
arbetsförmåga i förhållande
till antalet försäkrade i
åldrarna 16-64 år. I
Ljungby kommun ligger
ohälsotalet högt under hela
perioden 2001-2016. Efter
år 2010 ligger Ljungby
kommun klart högre än alla
jämförelsekommuner och
Figur 16. Ohälsotal – antal dagar med nedsatt arbetsförmåga
riket.
under en tolvmånadersperiod
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Trafik och kommunikationer
För att kunna resa, transportera gods och utbyta information är en bra infrastruktur nödvändig.
Inom trafikinfrastrukturen definieras de fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart –
vilka alla har sina specifika krav på den fysiska infrastrukturen. Det är främst vägtrafiken som
berör Ljungby kommun, även om resor till och från kommunen kan inkludera alla olika
trafikslag. Vägtrafikens viktigaste kommunikationssätt är bil, lastbil, buss, motorcykel,
moped, cykel och gång. De allmänna kommunikationerna är avgörande för alla människors
möjlighet att resa och består i Ljungby kommun i princip av busstrafik. Övriga
kommunikationsmedel utgörs bland annat av telefon, bredband, post och tv/radio.
Ljungby kommun är en med sydsvenska mått mätt stor och glesbefolkad kommun, vilket har
stor betydelse på hur man rör sig. Centralorten ligger strategiskt där de riksintresseklassade
E4:an och riksväg 25 möts. Länsväg 124 utgör en viktig regional vägförbindelse mellan
Ljungby och Älmhult. E4:an och riksväg 25 österut har huvudsakligen bra standard, medan
vägförbindelserna till Halmstad och Älmhult behöver förbättras. För delar av både E4:an och
riksväg 25 är ombyggnad planerad, vilket kommer att ge förbättringar vad gäller restid,
trafiksäkerhet och omledningstrafik. De allmänna kommunikationerna till närliggande
kommunhuvudorter är bra. Ljungby har relativt nära till järnvägsstation i Alvesta, Älmhult,
Halmstad och Värnamo samt till flygplats i Växjö.
Ljungby kommun har under lång tid haft bilen och dess tillgänglighet i fokus, vilket bland
annat har styrt vägutformning och utrymmet för bilparkeringar. Utbyggnad av ringleder runt
Ljungby stad har medfört en minskning av genomfartstrafik och godstrafik genom centrum.
Mindre miljöbelastande trafikslag som kollektivtrafik, cyklister och gående har prioriterats
upp, vilket syns i Ljungby centrum i form av ombyggd bussterminal med pendlarparkering,
gångfartsområde, sänkt hastighet och ombyggda vägar. Större vikt läggs även på att koppla
ihop gång- och cykelvägnätet inom och mellan orter, både utifrån behov för pendling till
arbete och skola samt för turismcykelvägar. För landsbygden är frågor om
pendlingsmöjligheter mellan orter och underhåll av vägar viktiga. Bredbandsutbyggnaden är
expansiv och har påskyndats av teknikskiftet från koppar till fiber och mobilkommunikation,
men på grund av kommunens storlek kan det ta tid att bygga ut i önskad takt.
Trafikplaneringen i Ljungby kommun bör för framtiden inrikta sig på att få en helhetssyn med
alla olika trafikslag samt att definiera långsiktiga ambitioner vad gäller geografisk
sammankoppling och hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cykel/elcykel. Det
behövs ett helhetsgrepp över kommuninvånarnas rörelsemönster för att kunna göra rätt
prioriteringar. Vägnätet i och i anslutning till Ljungby stad, särskilt E4:an och ringlederna,
kan på grund av hänsyn till buller och trafiksäkerhet på längre sikt påverka stadens möjlighet
att växa utanför dessa barriärer. För att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig måste ett
hela resan-perspektiv användas, där allt från möjligheten att byta trafikslag, hållplatsernas
utformning, cykelparkering till tidtabellerna är betydelsefulla. En förbättrad stadsbusstrafik i
Ljungby är nödvändig för att möjliggöra att hela resan kan ske med kollektivtrafik och för att
dess andel av den totala trafiken ska öka, något som blir än viktigare om man tar hänsyn till
en möjlig station i Ljungby på den eventuella höghastighetsjärnvägen. Det kan även finnas
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potential för att öka den anropsstyrda trafiken, som fungerar som ett komplement till vanlig
kollektivtrafik där underlaget för reguljära turer är dåligt.

Figur 17. Karta som visar riksintresse för väg samt förslag på korridor för höghastighetsjärnväg.

Järnväg
Regeringen beslutade år 2014 att tillsätta en utredning om ny infrastruktur i landet, där frågan
om utbyggnad av stambanor för höghastighetståg ingår. Arbetet leds av Sverigeförhandlingen
som förhandlar med kommuner och regioner om medfinansiering utifrån investeringens
beräknade nyttor. Genom Sverigeförhandlingen vill regeringen nå ett helhetsperspektiv för att
transportsystemet ska stärkas, arbetspendlingen underlättas och bostadsbyggandet öka.
Järnvägen planeras som dubbelspår dedikerade för höghastighetståg längs sträckorna
Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. År 2016 presenterade Sverigeförhandlingen sitt
förslag på sträckningar och stationsorter, vilket för sträckan Jönköping–Malmö innefattade
stationsorterna Värnamo, Hässleholm och Lund. En möjlig höghastighetsjärnväg mellan
Jönköping och Malmö/Helsingborg är klassad som riksintresse för framtida
kommunikationsanläggning. Riksintressets sträckning går genom Ljungby kommun men har
ingen tydlig geografisk avgränsning.
Ljungby föreslås inte som stationsort av Sverigeförhandlingen, men kommunens utredningar
pekar på att kortast och lämpligast sträckning går strax utanför Ljungby. Att komplettera med
en station i Ljungby kan därför ske relativt enkelt och skulle även förse den cirka 12 mil långa
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sträckan Värnamo–Hässleholm med en växelförbindelse som möjliggör passage, vilket ökar
flexibiliteten och punktligheten i systemet. En station i Ljungby skulle troligen trafikeras med
interregionaltåg i 250 km/h och skulle enligt Trafikverkets beräkningar få ett resandeunderlag
på minst 2000 resenärer/dag. Med en station skulle även vår region få direkt tillgång till
höghastighetsjärnvägen och därmed möjlighet till både tillväxt och minskad miljöpåverkan.
Höghastighetsjärnvägens betydelse för kommunens och stadens utveckling gör det proaktiva
arbetet viktigt. Kommunens utredning definierar två möjliga järnvägskorridorer i nord-sydlig
riktning genom kommunen, på varsin sida av staden, vilka även reserveras i översiktsplanen.
För båda sträckningarna finns lämpliga lägen för en station vid Ljungby som kan fungera som
attraktiv bytespunkt för kollektivtrafiken (både lokalt och regionalt) och där närområdet kan
utvecklas med verksamheter, handel, bostäder och parkering. En station kommer att kräva
investeringar i anslutande infrastruktur och kollektivtrafik för att dess potential ska kunna
utnyttjas maximalt. Förbättrade kommunikationer ger ökade pendlingsmöjligheter till och från
Ljungby, vilket förväntas medföra bättre förutsättningar för bland annat företagsetableringar,
arbetsmarknad, befolkningsökning och bostadsbyggande. Höghastighetsjärnvägen kommer att
innebära påverkan på omgivningen både under byggtiden och när den är utbyggd – i form av
bland annat buller, vibrationer, förändrad landskapsbild, barriäreffekt och begränsningar i
markutnyttjande.
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Teknisk försörjning
Den tekniska försörjningen är en förutsättning för att våra samhällen ska kunna fungera och
omfattar bland annat energiförsörjning, vatten och avlopp, dagvattenhantering och avfall.
Vatten och avlopp
Dricksvatten kan hämtas från yt- eller grundvattentäkter. I Ljungby kommun används enbart
grundvattentäkter för det kommunala dricksvatten, som de flesta kommuninvånare dricker av.
För att kunna använda vattnet från täkterna som dricksvatten renas det i ett av kommunens 15
vattenverk. Många av kommunens vattenverk har ingen tillgång till reservvattentäkter
och/eller har problem med grundvattnets kvalitet och kvantitet. För att säkerställa det framtida
behovet av dricksvatten kommer därför mark att behöva reserveras och ges begränsningar vad
gäller användningsområden, framförallt i exploateringsområden. Eftersom en stor del av
kommunens befolkning bor på landsbygden har många enskilda dricksvattenbrunnar. I
Ljungby kommun finns två riksintressen kopplade till vattentäkter, överföringsledningen
Bolmentunneln och Bergaåsens vattentäkt, vilka säkerställer vattenförsörjningen för delar av
Skåne respektive Alvesta och Växjö kommun.
I samma kretslopp som dricksvatten ingår även avloppsvatten, vilket är ett samlingsnamn för
vatten som på något sätt är påverkat av samhället. Avloppsvatten som är kopplat till det
kommunala VA-nätet samlas in och renas i reningsverk innan det släpps ut i en sjö eller ett
vattendrag. Det största reningsverket är beläget i Ljungby tätort, men det finns också ett flertal
mindre anläggningar utspridda i kommunen. Avloppsvatten från Kånna, Ryssby, Lagan,
Vittaryd och Dörarp går i överföringsledning till Ljungbys reningsverk och diskussioner pågår
även om ytterligare överföringsledning från Bolmstad.
I kommunen finns även cirka 6500 enskilda avlopp där rening av avloppsvattnet sker via
markbäddar och infiltrationsanläggningar med mera. Dessa avloppssystem kan inte rena
avloppsvattnet fullständigt och reningsförmågan försämras dessutom över tid. Ungefär hälften
av alla enskilda avlopp i kommunen bedöms idag vara undermåliga. Hushåll med enskilt
avlopp kan i områden med tätare bebyggelse orsaka att vattenkvaliteten och miljön försämras
och riskerar påverka yt- och grundvatten, i form av övergödning, försurning och föroreningar.
Dagvatten
Dagvatten omfattar huvudsakligen regn- och smältvatten i den bebyggda miljön och hanteras
idag främst genom avledning i dagvattenbrunnar och i fördröjningsytor med vegetation. Som
en del av tätorternas utveckling skapas hårdgjorda miljöer där dagvatten ansamlas, som
byggnader och parkeringsplatser. När andelen hårdgjord yta ökar i tätorter minskar samtidigt
andelen vegetation, vilket leder till försämrade möjligheter till utjämning och fördröjning av
dagvatten.
I framtiden bedöms en ökad mängd dagvatten behöva hanteras, som en följd av ökade antal
anslutningar av fastigheter, fler hårdgjorda ytor och klimatförändringar. Vidare behöver
hänsyn tas till framtida lagkrav på rening av dagvatten. Dagvattenfrågan behöver därför
hanteras både genom att mängden dagvatten minskas genom lokalt omhändertagande och
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genom att mark reserveras för exempelvis dagvattendammar i nya och befintliga
bebyggelseområden för avledning, fördröjning, infiltrering och/eller rening av dagvatten.
Konsekvenserna av dagvattnet blir som värst vid kraftigt regn, då stora flöden bildas. Om inte
dagvattnet hanteras på ett bra sätt kan det dra med sig föroreningar ut i vattendrag. Delar av
industriområdena i Ljungby, Lagan och Ryssby är anlagda på mark med hög sårbarhet och
genomsläpplighet, varför det där är extra viktigt med bra dagvattenhantering för att inte
riskera att föroreningar kommer ner till grundvattnet.
Avfall
Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och jämförligt avfall,
exempelvis från arbetsplatser. Ljungby kommun utgår i sin avfallshantering från
avfallstrappan, vilken är en prioriteringsordning gemensam för hela EU som beskriver hur
avfall ska tas tillvara, bland annat genom att minimera och återvinna avfall. Ljungby
kommuns avfallsanläggning Bredemad tar emot hushålls-, bygg- och industriavfall för
sortering, lagring, behandling, kompostering och deponering. På Bredemad finns utrymme för
verksamhetens behov för lång tid framöver.
För att minimera påverkan på miljön måste vi minska mängden avfall vi skapar. I framtiden
kommer deponeringen av matavfall succesivt att minska och istället omvandlas till biogas och
biogödsel. Brännbart avfall kommer liksom nu att sorteras ut för att tillvarata energiinnehållet
istället för att deponeras, vilket kan resultera i föroreningar.
Energi
För att kommunen ska kunna fortsätta utvecklas är energiförsörjningen viktig. Inom Ljungby
kommun produceras endast elektricitet motsvarande drygt 10 % av kommunens
elförbrukning, vilket gör kommunen beroende av elförsörjning utifrån. Största delen av den
kommunala och inhemska elproduktionen kommer från vattenkraft. I Ljungby kommun kan
det, i lämpliga lägen, finnas förutsättningar för elproduktion från förnyelsebara energikällor
som sol- eller vindkraft, för att öka kommunens självförsörjning och minska användningen av
fossila bränslen. Kommunen håller i nuläget på att revidera vindkraftsplanen och har tagit
fram en solkarta för att kartlägga hur mycket energi som kan produceras genom att sätta upp
solceller/solfångare på tak.
För att bättre kunna styra energianvändningen och energitillförseln på en strategisk nivå har
kommunen en energiplan. Energiplanen regleras i lagen om kommunal energiplanering och
ger möjlighet att styra kommunens arbete med energifrågor. En ny energiplan kommer att
upprättas och förbättra kommunens möjlighet att nå regionala miljömål och stärka
kommunens strategiska arbete med energifrågor. Vidare måste kommunen arbeta med att
säkra elleveranser, för stad och landsbygd, genom att förbättra elnätet.
Genom kommunen längs med E4:an löper SydVästlänken, en högspänningsledning för
energidistribution som möjliggör överföring av stora mängder el från mellersta till södra
Sverige.
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Miljö- och riskfaktorer
Enligt PBL ska bebyggelse placeras på lämplig mark med hänsyn till människors hälsa och
säkerhet. Det innebär att mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling och infrastruktur
ska planeras så att riskerna för människor, miljö och egendom minskar. Det förändrade
klimatet har gjort samhället mer sårbart än tidigare, vilket ställer större krav på att mark- och
vattenplanering ska kunna hantera framtida utmaningar.
Totalförsvaret
Ljungby kommun berörs av ett flertal riksintressen kopplade till totalförsvaret. Mästocka
skjutfält i Hallands län och Hagshult flygplats ligger utanför kommungränsen men kommunen
berörs genom att stora så kallade influensområden runt dem har restriktioner på höga objekt
som vindkraftverk. Influensområden är områden som kan påverka eller påverkas av
försvarsmaktens verksamhet. Inom kommunen finns ett övrigt influensområde söder om sjön
Bolmen, vilkets funktion omfattas av sekretess.

Figur 18. Karta över riksintressen försvarsmakten.
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Skydd av vattentäkter
I kommunen finns flera dricksvattentäkter som utgör riskområden och behöver skyddas. Det
gäller sjön Bolmen, Bergaåsen samt Ljungby kommuns befintliga och planerade
dricksvattentäkter. Vattentäkter riskerar att förorenas vid dieselutsläpp vid olyckor men också
av släckvatten i samband med bränder. Större vägar som riksväg 25 och E4:an går genom
vattenskyddsområden och en olycka med farligt godstransport kan här ge stora konsekvenser.
I delar av kommunen, främst i dalgångar som Lagadalen, finns det mycket isälvsavlagringar
med hög genomsläpplighet. Dessa områden är känsliga för föroreningar, då utsläpp här
riskerar att påverka grundvattentäkter.
Förorenade områden
Förorenade områden innefattar mark, grundvatten, ytvatten och sediment som är så förorenat
att halterna av föroreningar påtagligt överskrider de naturliga bakgrundshalterna.
Föroreningarna förekommer ofta på och angränsande till fastigheter där det bedrivs eller har
bedrivits någon form av miljöfarlig verksamhet. Ett stort antal fastigheter inom kommunen är
identifierade som potentiellt förorenade, varav tre fastigheter utgör riskklass 1, den högsta
nivån på en fyragradig skala. Enligt miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” ska förorenade
områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa
eller miljön. Pågående klimatförändringar med större nederbördsmängder kan innebära ökad
rörlighet och urlakning av föroreningar i mark. En större variation i grundvattennivån, vilket
också kan uppkomma i samband med markarbeten vid byggnation, kan göra att föroreningar i
marken flyttar sig och därmed kan utgöra en risk för känsliga områden.
Radon
Radon är en radioaktiv gas som bildas från naturligt förekommande uran i berggrunden och i
jordarter. Gasen varken luktar, smakar eller syns och har ofta sitt ursprung i luft som finns i
marken, vilken kan läcka in i hus. Radon kan även ha sitt ursprung i vatten eller
byggnadsmaterial, exempelvis blåbetong. Förhöjda halter av markradon förväntas främst
finnas i kvartsrika bergarter, som vissa graniter och pegmatiter, samt i alunskiffer. Jordarter
med mycket luftfickor, som sand- och grusrika jordarter, kan innehålla mer radon. I Ljungby
kommun är det generellt låga nivåer av radon, främst för att det inte finns så mycket
exponerad berggrund. Möjliga områden med förhöjda radonhalter kan främst kopplas till
rullstensåsar, vilka ofta finns i dalgångarna. Det är viktigt vid uppförande av ny bebyggelse
att i områden med risk för förhöjda halter av radon säkerställa radonsäker grundläggning.
Buller
Buller är oönskat ljud som utgör en risk för olägenhet och hälsoeffekter för människor. Buller
kan komma från källor som vägtrafik, industri och konserter. Inom Ljungby kommun är den
främsta orsaken till buller vägtrafik och särskilt i tätbebyggda områden samt vid de större
vägarna E4:an och riksväg 25.
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Översvämning
I kommunen finns det särskilt i anslutning till vattendrag riskzoner för översvämning i
samband med höga flöden och skyfall. Främst handlar det om översvämningar i anslutning till
Lagaån och Helge å, men även andra låglänta områden riskerar att bli översvämmade. För att
få en bild av vilka områden som riskerar att översvämmas kan det så kallade 100-årsflödet
studeras, vilket finns kartlagt för Lagaån och Helge å. Ett hundraårsflöde är det vattenflöde som
på en viss plats inträffar i genomsnitt en gång på hundra år. I Ljungby kommun är antalet invånare
som drabbas direkt vid ett eventuellt dammbrott eller maximala flöden i Lagaån litet, däremot
skulle antalet som påverkas indirekt bli större i och med att en översvämning skulle beröra
trafiken på flera platser längs E4:an, Riksettan och riksväg 25. Längs vissa åsträckor i
kommunen, främst längs med Lagaån, finns på grund av kombinationen av finkorniga
jordarter och sluttande mark risk för skred och ras. Det kan påverka möjligheten att bebygga
vissa områden, till exempel i Ljungby och Lagans samhälle.
Ljungby kommun har tagit fram verksamhetsplan och handlingsplan för klimatanpassning för
kommunala verksamheter. I handlingsplanen ingår bland annat att ta fram en
dagvattenstrategi samt att lokalisera och klassificera områden som är känsliga för ras, skred
och översvämning. Vidare har det gjorts en skyfallskartering, vilken visar låglänta områden
som riskerar att översvämmas vid skyfall. Alla dessa faktorer är viktiga för att undvika
riskområden vid ny bebyggelse.

Figur 19. Karta över Lagaån och Helge å vid 100-års regn.
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Utmaningar och strategier
För att kommunens planering ska kunna hantera de frågor som är relevanta är det viktigt att
det finns en tydlig bild av vilka utmaningar man står inför och att ha en tanke om hur de ska
bemötas.
Översiktsplanen är i detta sammanhang viktig för att göra sammanvägningar mellan olika
intressen samt att genom strategier ta ställning till hur kommunen ser på olika frågor och hur
man väljer att prioritera. Med hjälp av strategier kan kommunen dessutom ha en
framförhållning för att kunna hantera oförutsedda händelser. Med allt snabbare förändringar i
omvärlden blir behovet av att kunna bemöta påverkan utifrån dessutom allt viktigare.
I följande avsnitt beskrivs ett antal utmaningar som Ljungby kommun står inför, samt
strategier för att bemöta dessa. Utmaningarna har definierats utifrån problembilden i
nulägesbeskrivningens tematiska avsnitt och beskrivningen av omvärldens påverkan i
omvärldsanalysen. Strategierna har främst tagits fram utifrån förslag i nulägesbeskrivningen
och omvärldsanalysens förslag på prioriteringar för kommunens framtida arbete.
Avsnittet har delats in i sex teman, där beskrivningen av ett utmaningsområde följs av ett
antal strategier för att möta detta. De sex teman berör både rena samhällsplaneringsfrågor
såväl som frågor om kommunens utveckling i ett bredare perspektiv, bland annat kopplat till
social hållbarhet, identitet, arbetsmarknad och näringsliv:
•
•
•
•
•
•

Strukturbild för kommunens utveckling
Trafiklösningar för framtiden
Attraktiva miljöer
Det sociala perspektivet
Ökad branschbredd och utbildningsnivå
Miljökonsekvenser
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Strukturbild för kommunens utveckling
Utmaningar
Ljungby kommun är till ytan en stor kommun med en utspridd befolkning utanför
centralorten, fördelad på små orter till mindre tätorter. Denna förutsättning leder till att det är
svårt att täcka upp den stora geografiska ytan med likvärdig servicetillgänglighet. Det är
också svårt att motivera riktade satsningar på specifika orter framför andra orter.
Servicetillgänglighet av god kvalité är viktig för de som väljer att bo utanför Ljungby stad och
betydelsefull för att fler ska vilja flytta till kommunen. Bland annat är skola, kultur, fritid,
rekreation och dagligvaruhandel viktigt för att kunna täcka behovet av service på
landsbygden. Kvalitén på servicen kan vara svår att upprätthålla med tunt
befolkningsunderlag. Både förskola/skola, kollektivtrafik och dagligvaruhandel behöver ett
tillräckligt kundunderlag för att de ska vara ekonomiskt försvarbara och kunna bevara
kvaliteten. För en levande landsbygd är bredbandsutbyggnad viktig, men utbyggnaden kan på
grund av kommunens storlek ta tid. Ljungby stad och de större tätorterna är beroende av
landsbygden och de mindre orterna, liksom omvänt är landsbygden och de mindre orterna
beroende av tätorternas utvecklingskraft.
Där det finns konkurrens om marken, som exempelvis inne i Ljungby tätort, behöver man
hushålla med marken. Marken är en ändlig resurs och man behöver förtäta bebyggelse så att
mark kan bevaras för exempelvis framtida natur- och jordbruksmark. Förtätning innebär att
istället för att sprida ut bebyggelse så samlas bebyggelse på mindre yta. En tät stad är mer
tillgänglig, eftersom sträckorna är korta mellan olika målpunkter i staden, exempelvis
busshållsplats, dagligvaruhandel och förskola. E4.an och Ringvägen är tydliga barriärer i
Ljungby stad som också begränsar utbyggnaden av staden. Dessutom finns en möjlig
sträckning av höghastighetsjärnväg som innebär att delar av kommunens mark är reserverad
för en eventuell järnväg. Det är därför en utmaning att hitta ny mark att exploatera och
samtidigt förtäta och hushålla med marken.
Strategier
•
•

•
•
•
•

Skapa en strukturbild där stråk och noder definieras och pekas ut samt ligger till grund
för kommunens långsiktiga fysiska utveckling.
Utifrån de utpekade noderna definieras ett antal serviceorter och vilken service som
kan förväntas där. Befolkningen från närliggande landsbygd ska kunna ha tillgång till
grundläggande service i noderna. Vidare bör kommunens investeringar och arbete med
att säkerställa tillgång till planlagd mark för bostäder i attraktiva lägen koncentreras
till serviceorterna.
Arbeta för att Ljungby stad ska vara en stark motor för hela kommunen som kan
generera ett starkt underlag av arbetstillfällen och service.
Ljungby stad behöver få en mer resurseffektiv markanvändning och det ska därför tas
fram en tydligare struktur för hur staden ska fortsätta utvecklas genom förtätning.
Förbättra kopplingen mellan tätorten Ljungby och övriga noder genom exempelvis
förbättrad kollektivtrafik och cykelvägar.
Arbeta för att det kommunala bredbandsmålet ska nås till 2020.
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Figur 20. Bild över exempel på hur en strukturbild kan se ut.

Trafiklösningar för framtiden
Utmaningar
Ljungby kommuns storlek och utspridda befolkning har tillsammans med den goda tillgången
till den nationella väginfrastrukturen stor betydelse för hur man rör sig i kommunen.
Centralorten ligger strategiskt där de nationellt viktiga E4:an och riksväg 25 möts, men har
inte tillgång till järnvägstrafik. E4:an och riksväg 25 österut har huvudsakligen bra standard,
medan vägförbindelserna till Halmstad och Älmhult behöver förbättras. Vägnätet i och i
anslutning till Ljungby stad kan dock på grund av hänsyn till buller och trafiksäkerhet på
längre sikt påverka stadens möjlighet att växa. En möjlig framtida höghastighetsjärnväg med
station i Ljungby skulle påverka hela kommunen och styra stadens expansion.
Kollektivtrafiken består av busstrafik, vilken är relativt välutbyggd mellan Ljungby och
intilliggande kommunhuvudorter men mer begränsad i Ljungby stad och till kommunens
övriga orter. Resor i Ljungby kommun sker till stor del med bil. Att bilen och dess
tillgänglighet under lång tid har varit utgångspunkten syns bland annat i vägutformning och
tillgången på bilparkeringar. Vidare har det inte funnits någon helhetssyn på alla trafikslag
eller någon prioritering av hållbara trafikslag. För en levande landsbygd är frågor om
förbättrade pendlingsmöjligheter och vägunderhåll viktiga.
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Strategier
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Använd framtagen strukturbild med stråk och noder vid prioritering av satsningar på
infrastruktur och kollektivtrafik.
Utgå från en helhetssyn på alla trafikslag i samhällsplaneringen.
Ge hållbara trafikslag som kollektivtrafik, gång och cykel/elcykel höjd prioritet i
samhällsplaneringen. Bygg ut och förbättra gång- och cykelvägnätet och
kollektivtrafiken inom och mellan kommunens orter.
Arbeta för att kollektivtrafiken inom kommunen samt till närliggande kommuner ska
förbättras och snabbas upp, för att fungera för både pendling och fritidsresor.
För att kollektivtrafiken ska vara konkurrenskraftig måste ett hela resan-perspektiv
användas, där allt från möjligheten att byta trafikslag, hållplatsernas utformning till
tidtabellerna är betydelsefulla.
Arbeta för att viktiga regionala vägförbindelser ska förbättras och restiden kortas ner,
både för person- och godstransporter. Mest prioriterade är i nuläget förbindelserna till
Halmstad och Älmhult.
Arbeta brett för att få till en station i Ljungby på en eventuell höghastighetsjärnväg.
Planera för två möjliga järnvägskorridorer genom kommunen på varsin sida av staden.
En eventuell station i Ljungby ska planeras som en attraktiv bytespunkt för lokal och
regional kollektivtrafik. Stationens närområde ska utvecklas med verksamheter,
handel, bostäder och parkering.
Integrera stads- och trafikplanering för att minimera trafikinfrastrukturens negativa
påverkan i form av barriäreffekter och trafikbuller.
Använd
mobility
managementåtgärder
för
att
genom
attitydoch
kunskapsförändringar effektivisera användningen av infrastruktur och transporter.

Attraktiva miljöer
Utmaningar
Befolkningstillväxt är viktig för kommunen då det genererar mer skatteintäkter.
Befolkningsmålet på 1,2 % befolkningsökning per år innebär att kommunen siktar på att ha
35 000 invånare år 2035. Det innebär att kommunen måste arbeta aktivt med att locka till sig
nya invånare samt behålla de som redan bor i kommunen. En utmaning är därför att skapa
attraktiva miljöer som lockar till sig invånare i stort och specifikt gruppen unga vuxna. Unga
vuxna är av stor betydelse då de bidrar till att orter upplevs som attraktiva, eftersom de ofta är
med och skapar ett aktivt stadsliv och ett varierat kulturutbud, vilket i sin tur genererar att
exempelvis fler företag vill etablera sig i kommunen. Unga vuxna har också ofta högre
kompetens. Trivs gruppen unga vuxna i kommunen kommer de troligen stanna eller komma
tillbaka till kommunen när de bildar familj.
En varierad bebyggelse vad gäller upplåtelseformer och storlekar på bostäder samt olika
arkitektoniska uttryck medför att flera grupper av människor kan vilja flytta till kommunen.
Hyresrätter efterfrågas bland annat av studenter och unga vuxna. Varierad storlek på bostäder
är viktig då den täcker olika behov, exempelvis efterfrågar ofta äldre mindre lägenheter då de
vill flytta ifrån sin villa som blivit för stor. Villa- och radhusbebyggelse är viktig för att locka
till sig barnfamiljer. För att täcka behovet för olika socioekonomiska grupper är varierade
upplåtelseformer mycket viktiga. I kommunen är det främst brist på flerbostadshus, både
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hyresrätter och bostadsrätter. Genom att aktivt planera för LIS-områden (landsbygdutveckling
i strandnära lägen) kan strandskydd upphävas vid byggandet av bostäder i områden där det
annars råder förbud mot att exploatera, vilket kan skapa attraktiva boendemiljöer.
Attraktiva miljöer handlar inte enbart om boende utan också om exempelvis natur- och
kulturmiljöer samt offentliga mötesplatser. Denna typ av miljöer kan vara viktiga som
besöksmål och för den lokala identiteten, samt som resurs för tillväxt och livskvalitet. Det
saknas kunskap om natur- och kulturmiljö för att aktivt kunna arbeta med och förstå dessa
miljöer. Att ta tillvara, använda och utveckla arkitektoniska och kulturhistoriska värden, och
att tolka och bygga vidare innebär att attraktiva bebyggelsemiljöer utvecklas. Det kan
exempelvis innebära att man bevarar en gammal industrilokal som får ett nytt
användningsområde. Attraktiva miljöer handlar också om tillgång på rekreationsområden
såsom Kronoskogen. Idag hanterar inte översiktsplanen på ett tydligt sätt hur områden med
rekreativa värden ska sparas. Det måste också finnas ett utbud av kultur och fritidsaktiviteter
för att kommunen ska anses vara attraktiv. Vidare är attraktiva offentliga miljöer viktiga som
sociala mötesplatser.
En stark identitet för kommunen är viktig, då den binder samman kommunen och stärker
kommunens varumärke utåt. Kommunens identitet kan skapa en bild av vad kommunen är
och kan vara. En identitet kan i sin tur bidra till att fler företag och människor vill flytta till
kommunen. Det är viktigt att fånga upp en bredd av identiteter och förankra dem bland
invånarna i kommunen. Den muntliga berättartraditionen är speciell för kommunen och skulle
kunna vara en del i en sådan identitet.
Strategier
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kommunen ska arbeta aktivt för att gruppen unga vuxna ska vilja bo i kommunen.
Arbeta med variation i bebyggelse vad gäller upplåtelseform, bostadsstorlek och
arkitektoniskt uttryck för att möjliggöra attraktiva bostäder för alla.
Kommunen ska arbeta aktivt med att locka till sig fler byggaktörer och se över
möjligheten att ställa utformningskrav på exploatörer genom exempelvis
markanvisnings- och exploateringsavtal.
Arbeta med boende i strandnära lägen.
Arbeta med att utveckla attraktiva och tillgängliga rekreationsområden.
I översiktsplanen reservera mark för fritid, kultur och rekreation.
Peka ut skyddsvärda natur- och kulturmiljöer och göra dem tillgängliga för
allmänheten, bland annat genom digitalisering av information.
Arbeta med att bevara, använda och utveckla värdefull befintlig bebyggelse. Förbättra
kunskap om kulturmiljö och gör den mer tillgänglig.
Utveckla kommunens identitet och varumärke tillsammans med kommuninvånarna.
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Det sociala perspektivet
Utmaningar
Sociala perspektiv har traditionellt sett inte funnits med i samhällsplaneringen, eftersom det är
svårt att sätta siffror på. Den sociala hållbarheten inom samhällsplaneringen kan bland annat
handla om hur man rör sig och var man känner sig trygg samt om möjligheten att påverka
samhällets utveckling.
Kommunen har höga ohälsotal, vilket är en stor utmaning som kommunen måste arbeta med.
Det behövs flera olika insatser för att arbeta med höga ohälsotal. Inom samhällsplaneringen
kan till exempel trygga och tillgängliga cykelvägar och kollektivtrafik skapa möjlighet för
mer vardagsmotion. Människors hälsa påverkas också av möjligheten till delaktighet i beslut
som rör deras liv. Avståndet mellan kommunpolitiker och övriga medborgare har ökat
samtidigt som antalet politiker har minskat, vilket gjort det svårare för medborgare att lyfta
fram sina frågor. De som inte känner sig hörda riskerar att tappa tillit till kommunen. Tillit till
institutioner är också viktigt genom att det i sin tur leder till att människor känner tillit mellan
varandra och ökar tryggheten i samhället.
Det behövs fler mötesplatser i kommunen, till exempel i form av parker och bibliotek.
Mötesplatserna är viktiga för att kommunens invånare ska kunna träffa varandra, utbyta idéer
och skapa tillit. En annan utmaning är att det finns fysiska och mentala barriärer. En fysisk
barriär kan exempelvis vara en stor väg som delar av två bostadsområden som gör det fysiskt
svårt att ta sig mellan områdena, vilket leder till att områdena kan bli isolerade från varandra.
Mentala barriärer är barriärer som inte syns, men där de finns en tydlig gruppering mellan ”vi
och de”. Mentala barriärer finns både mellan Ljungby stad och övriga delar av kommunen, samt
inom de större tätorterna.
Strategier
•
•
•
•
•
•

Utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafik för att förbättra folkhälsan.
Identifiera och utveckla fysiska mötesplatser
Identifiera och överbrygga mentala och fysiska barriärer inom tätorterna samt mellan
staden och övriga delar av kommunen.
Identifiera och arbeta med trygg- och säkerhetsfrågor i planeringen
Utveckla ett bredare medborgardeltagande i den kommunala planeringen.
Utveckla arbetet med att beskriva sociala konsekvenser av den kommunala
planeringen.
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Ökad branschbredd och utbildningsnivå
Utmaningar
Ljungby kommun är en relativt liten arbetsmarknad, varför det inte finns så många olika
branscher och yrken representerade. Ljungby kommun har en låg in- och utpendling, vilket
gör att arbetsmarknaden för de flesta avgränsas till kommunen. Näringslivet domineras av
tillverkningsindustri, vilken är exportinriktad och känslig för konjunkturförändringar och
utlokalisering. Tjänstesektorn, till exempel olika typer av service, är jämförelsevis liten men
ökar över tid. Utvecklingen av nya och befintliga branscher kan dock gå snabbare. Olika
branscher påverkar samhällsplaneringen olika genom skilda förutsättningar och behov, bland
annat vad gäller lokalisering och omgivning.
Den begränsade branschbredden innebär att smalare yrkesgrupper har svårt att hitta jobb i
Ljungby kommun samt gör det svårt att matcha efterfrågan och utbud av kompetens.
Arbetslösheten är generellt låg, men är högre hos utrikes födda och ungdomar. I framtiden
kommer det att vara färre unga som träder in på arbetsmarknaden i jämförelse med antalet
som går i pension, vilket kan leda till att det blir brist på arbetskraft. I Ljungby kommun är det
liksom i de flesta kommuner som inte är storstäder eller universitetsorter fler som flyttar ut än
som flyttar in bland unga vuxna, vilket också är ett problem för kompetensförsörjningen. Den
genomsnittliga utbildningsnivån i Ljungby kommun är låg, vilket syns på andelen i
yrkesverksam ålder med eftergymnasial utbildning.
Strategier
•
•
•
•
•
•
•
•

Öka branschbredden genom att utveckla tjänstesektorn, bland annat inom upplevelseoch besöksnäringen.
För att befintligt näringsliv ska kunna behålla konkurrenskraften behövs ett aktivt
arbete med teknikutveckling och modernisering.
Utveckla Högskolecentrum Ljungby med fler utbildningar och matcha utbudet med
näringslivets efterfrågan.
Arbeta aktivt med markförsörjningen av attraktiva områden för verksamheter längs
med de större vägarna och tjänsteföretag centralt i kommunens större orter.
Utöka arbetsmarknaden genom förbättrade och snabbare pendlingsmöjligheter med
kollektivtrafik till närliggande kommuner.
Arbeta på att i högre utsträckning få ut utrikes födda och ungdomar i arbetslivet för att
minska arbetslösheten och bristen på arbetskraft.
Satsa på att göra Ljungby attraktivt för unga vuxna, vilka i högre grad är flyttbara och
högutbildade.
Ta fram ett arbetssätt för att fånga upp och utveckla nya idéer.
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Miljökonsekvenser
Utmaningar
Vårt sätt att leva har i dag kommit att påverka naturen i allt högre utsträckning, vilket yttrar
sig genom bland annat klimatförändringar och hotad biologisk mångfald. Ett förändrat klimat
har stor påverkan på miljön och bidrar till ett mer sårbart samhälle, eftersom vårt samhälle är
anpassat för nuvarande klimat.
Klimatförändringarna beror huvudsakligen på utsläpp av växthusgaser, främst från
förbränning av fossila bränslen för transporter, industri och energiutvinning. Ljungby
kommun kommer att påverkas av framtida klimatförändringar genom ökade temperaturer och
förändrade nederbördsmönster, med ökande nederbördsmängder under vinterhalvåret. För att
få bukt med klimatförändringen och dess följder måste flera åtgärder ske. Det är kommunens
ansvar att påverka utvecklingen i en positiv riktning, bland annat genom att utveckla och
förvalta byggnader och områden resurseffektivt.
I Sverige är den tydligaste effekten av klimatförändringen hittills fler skyfall och ökade
översvämningsproblem, med stor påverkan på infrastruktur och samhälle. Sedan 1980-talet
har tillrinningarna till sjöar och vattendrag, med vissa undantag, legat högt med anledning av
mildare vintrar och en tendens till mer nederbörd. Samtidigt kommer tillrinningen under
framtidens sommarperioder minska, med anledning av längre vegetationsperioder. Med tanke
på de ökande nederbördsmängderna blir dagvattenhanteringen allt viktigare. Här handlar det
både om att mängden dagvatten behöver minimeras och att det dagvatten som bildas behöver
hanteras och renas på ett hållbart sätt.
Flera av kommunens nu aktiva vattenskyddsområden är belägna inom riskområden för
förorening och påverkan. Det gäller främst dricksvattentäkter belägna längs vägar som
riskerar att drabbas vid eventuella olyckor och föroreningar. Flertalet vattenverk saknar
dessutom reservvattentäkter vilket gör systemet sårbart vid föroreningar och låga vattenstånd.
Förändrade nederbördsmönster, skyfall och vattennivåer kan leda till en ökad rörlighet och
utlakning av föroreningar i mark. Potentiellt kan det leda till stora skador på det lokala
ekosystemet och viktiga samhällsfunktioner, såsom vattenförsörjning. Utöver förorenad mark
kan den ökade nederbördsmängden komma att påverka avlopp i form av översvämmade
avloppssystem, vilket kan resultera i smittspridning och förorening. Avlopp och jordbruk
riskerar i sin tur att påverka sjöar och vattendrag i form av näringsläckage som kan resultera i
övergödning av sjöar och vattendrag.
Till följd av temperaturhöjningen börjar sydliga klimat- och vegetationszoner att röra sig
längre norrut i Sverige. En följd av ett mildare klimat kommer vara att jord- och skogsbruk
förmodligen kommer producera mer, men också blir mer sårbart på grund av nya
skadeorganismer som påverkar jord- och skogsbruk negativt. De riskerar tillsammans med
andra invasiva arter att orsaka problem för inhemska växter och djur, ekosystemet och
samhället.
Den biologiska mångfalden hotas på sikt av förändrad markanvändning, exempelvis
omvandlas naturmark till industrier, vägar och parkeringar. Åker- och betesmarker samt
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slåtterängar har höga biologiska värden, och har i vissa fall brukats i århundraden och har
därför ofta natur- och kulturmiljövärden kopplade till sig. Mängden historiska åker- och
betesmarker samt slåtterängar har minskat främst till följd av igenväxning, men även på grund
förändrad markanvändning. Därmed riskeras både biologisk mångfald samt höga natur- och
kulturmiljövärden att försvinna.
För att minimera påverkan på miljön måste vi minska mängden avfall vi skapar. Den största
utmaningen för kommunen gällande avfall består av att minska mängden avfall från hushållen
och minimera mängden föroreningar som sprids från avfallsdeponier.
Kommunen är i dagsläget beroende av omvärlden för sin elförsörjning och en utmaning är
risken att de system vi har inte är tillräckligt robusta för att klara exempelvis kraftigare vindar.
Elförsörjningen är en stor bidragande faktor till klimatförändringen varför andelen
förnyelsebara energikällor måste öka.
Strategier
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Planering ska skapa möjligheter för ett hållbart samhälle, genom att hållbara lösningar
prioriteras både vad gäller bebyggelse och infrastruktur.
Planering av mark ske med hänsyn till klimateffekter som ökade temperaturer,
översvämningsrisker och kraftiga skyfall.
Inventering av känsliga områden med risk för översvämning, ras och skred ska
genomföras och fungera som underlag för planering.
Utveckla kunskapen om biologisk mångfald och förbättra förutsättningen för det
naturliga ekosystemet.
Identifiera och skydda gröna stråk för att främja den biologiska mångfalden och
rekreativa värden.
Hänsyn ska tas till natur- och odlingslandskap vid planering av nya
bebyggelseområden.
Inventera och skapa nya reservvattentäkter för att säkerställa behovet av vatten och
minska risken för påverkan av utsläpp och låga vattennivåer.
Arbeta aktivt med att ansluta fler hushåll till kommunalt vatten och avlopp för att
minska potentiella utsläpp av föroreningar från enskilda avlopp.
Arbeta för att öka kommunens förnybara energiproduktion och minska beroendet av
energi utifrån, bland annat genom att peka ut områden för vindkraft och solkraft.
Se över möjligheten att ställa miljökrav på exploatörer genom exempelvis
markanvisnings- och exploateringsavtal.
Prioritera marksanering av områden som är känsliga för förorening eller områden där
det finns möjlighet att bygga.
Minimera avfallsmängden och i högre grad använda avfall som resurs.
Minimera mängden dagvatten med ökat lokalt omhändertagande och genom att
reservera mark för avledning, fördröjning, infiltrering och rening av dagvatten i nya
och befintliga bebyggelseområden.
Inventera befintliga naturvärden och integrera ekosystemtjänster i planeringen.
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Fortsatt arbete
Översiktsplanens långa process kan tyckas oändlig med flera utmaningar, synpunkter, teman
och underlag som ska behandlas och vävas in. Den långa processen möjliggör dock för en
hänsynstagande översiktsplan som är mer användbar och bättre förankrad. Ljungby kommun
har dessutom lagt in en extra dialogfas tidigt i processen, utöver vad som är reglerat i
lagstiftningen. Genom att anordna tidiga dialoger med allmänheten skapas förhoppningsvis
engagemang för översiktsplanen och på så sätt en diskussion med allmänheten om det
framtida samhällsbyggandet. En tidig dialog skapar även större möjligheter för
översiktsplanen att behandla allmänhetens synpunkter och att få bättre förankrade beslut.

Figur 21. Tidplan för arbetet med översiktsplanen.

Arbetet efter programsamrådet under januari – mars 2018 kommer i första hand att bestå av
att sammanställa inkomna synpunkter från allmänheten, myndigheter, föreningar och övriga
berörda. Dessa synpunkter kommer även att behandlas politiskt. Utifrån inkomna synpunkter
och fördjupat underlag inom olika teman kommer ett samrådsförslag till översiktsplan att tas
fram. Flertalet tematiska frågor har redan behandlats i programsamrådet. Till samrådsskedet
kommer fokus läggas på utvalda teman och fördjupning av underlag. Kring vissa frågor har
särskilda utredningar påbörjats, vars resultat ska integreras i samrådsförslaget:
•
•
•
•

Bebyggelsenära natur- och kulturmiljöinventering.
Grönstrukturanalys
Resvaneundersökning
Konsekvensanalys
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Samrådsförslaget kommer liksom denna programhandling att behandlas genom en
medborgardialog under vintern 2018-2019, då det åter finns möjlighet att komma med
synpunkter. Översiktsplanen arbetas därefter om inför utställningen, vilket är den sista
dialogfasen innan antagandet av kommunfullmäktige, preliminärt våren år 2020.
I översiktsplanen ska kommunen även peka ut hur det fortsatta arbetet ska gå till efter
antagandet. Kommande planeringsprojekt ska definieras och prioriteras för frågor som är
viktiga för kommunens framtida utveckling, som exempel fördjupning om centrumutveckling.
En sådan prioritering behöver ses över löpande, för att fungera som ett underlag för
kommunens verksamhet. För att arbetet med den översiktliga planeringen ska hållas ständigt
aktuell ska kommunen i samband med framtagandet av översiktsplanen även presentera ett
arbetssätt för löpande översiktlig planering.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-27

§4

Verksamhetsberättelse
Patientnämnden 2017 (18PN7)
Beslut

Patientnämnden beslutade
att fastställa patientnämndens verksamhetsberättelse för 2017 samt överlämna
densamma till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Patientnämndens handläggare föredrog verksamhetsberättelsen. Patientnämndens
presidieberedning har nästa vecka inbjudits till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde för att informera om verksamhetsberättelsen och tankar kring nya lagen
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Yttrande
Mats Johnsson (M), Nils-Erik Carlström (L) Gullvi Andersson (MP) och Bo Dalesjö (S)
yttrade sig i ärendet.
Expedieras till

Regionfullmäktige, Inspektionen för Vård och Omsorg(IVO) och Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017

Verksamhetsberättelse
Patientnämnden 2017

0
Gäller för: 2017 Enhet: Kansliavdelningen Patientnämnden

SAMMANFATTNING
INVÅNARE
De senaste årens ökning av ärenden har planat ut även om några verksamheter har fler
ärenden jämfört med föregående år. Under 2017 har vi registrerat 900 ärenden. En ny lag
kommer att träda i kraft vid årsskiftet där intentionen är att patienter ska vända sig direkt till
vården för att med sina frågor och synpunkter. Patientnämnden ska fortsatt vara en
fristående och opartisk instans som ska ge råd, stödja och informera om patientens
rättigheter i vården. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd
för patienten och som en länk till verksamheten.
Patienter som vänder sig till patientnämnden ska vara nöjda med kansliets hantering av
deras ärende och ha en god tillgänglighet.
En viktig del i uppdraget är att bidra till en ökad patientsäkerhet. Under året har
patientnämnden tagit fram två rapporter som baserats på synpunkter från patienter och
närstående. Dessa rapporter har överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden med flera.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Patienter ska få svar av god kvalité inom rimlig tid. Resultaten av de mätningar som görs
varje månad visar att de flesta svaren återkopplas inom 20 dagar och redovisas vid
nämndens sammanträden samt till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Det finns dock
stora variationer av svarstiderna. Några patienter får ibland vänta flera månader på svar från
verksamheten trots upprepade påminnelser skickats till verksamheterna.
Tvångsvårdade patienter har rätt att bli tillfrågade och om så önskas få en stödperson utsedd.
Majoriteteten av patienterna har fått den frågan. Ett ökat antal patienter önskar en
stödperson, och flera nya stödpersoner har rekryterats under året
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1 UPPDRAG
Patientnämnden har ett tydligt avgränsat uppdrag enligt lag om patientnämndsverksamhet
(1998:1 656). Utifrån enskilda patienters synpunkter ska patientnämnden stödja och hjälpa
dem, och därmed bidra till en kvalitetsutveckling inom vården. Det ska vara enkelt att nå
patientnämnden. Patienter ska få svar med god kvalité och inom rimlig tid. När det gäller
stödpersonsverksamheten är målet att alla som tvångsvårdas ska tillfrågas om önskemål om
stödperson och kunna få detta tillgodosett.

2 NULÄGE
INVÅNARE
•
•

Patientnämndens kansli har en god tillgänglighet.
Patienter får kontakt med handläggare senast nästkommande arbetsdag.

VERKSAMHETSUTVECKLING
•
•

Svarskvalitet och handläggningstider varierar från att svar lämnas samma dag till att
det ibland har dröjt upp till flera månader.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att patienter ska får svar inom tre veckor.
Detta mål nås i ca 70 % av patientnämndens ärenden.

3 INVÅNARE
De senaste årens ökning av ärenden har i år planat ut. Inom primärvården och psykiatrin har
andelen ärenden ökat något. Tillgängligheten till patientnämnden är god, invånarna har
flera möjligheter att nå patientnämndens kansli. Den nationella patientenkäten som
genomfördes under våren visar att patienter/närstående har förtroende för patientnämnden.
I drygt 130 ärenden finns registrerat vilka åtgärder vården vidtagit efter att ha tagit del av
inkomna synpunkter och klagomål. Många uppskattar att vården lyssnar och utreder vad
som hänt. Patienternas synpunkter kan leda till olika förbättringar, till exempel
informations- och utbildningsinsatser. En del händelser leder till utredningar,
händelseanalyser och ibland även Lex Maria anmälan.
Verksamheten behöver bli mer känd och framför allt behöver patienternas synpunkter tas
tillvara i vårdens förbättringsarbete. Patientnämnden har informerat om sin verksamhet för
bl.a. sjuksköterskestudenter, barnrättspraktikanter, nya läkare, seniormässan, patientforum,
Regionalt cancer centrum Syd och förtroendevalda.

3

Från och med årsskiftet gäller den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso-och
sjukvården, patienten ska i första hand vända sig till vårdgivaren som ska besvara
klagomålet och ge en förklaring till vad som hänt samt i förekommande fall en beskrivning
av vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika att en liknande händelse upprepas. Inför
den nya lagen om klagomål har nämndens handläggare ingått i en arbetsgrupp med
representanter från hälso och sjukvården samt från patientsäkerhetsenheten. Patientens
klagomål och synpunkter ska sedan kunna analyseras på ett jämförbart sätt, oavsett vem
som tagit emot synpunkterna. För att möte de nya kraven har en plan för ökad kompetens
tagits fram.

Ärendeutveckling
1200
1000
800

792

1004

868

900

600
400
200
0

2014

2015

2016

Fördelning av ärenden per centrum 2017
Kirurgi- kvinno- och barncentrum 241
Medicin - och akutcentrum 128
Medicinskt service centrum
28
Primärvårds- och rehab centrum
251
Psykiatricentrum 74
Rättspsykiatriska region kliniken
26
Tandvårdscentrum 39
Kommuner 7
Privata vårdgivare och vårdvalsenheter
64

2017

2016
296
179
29
213
69
45
42
19
68

Vad förmedlar patienter och närstående?
I ett ökat antal ärenden framkommer svårigheter med att komma i kontakt med vården,
telefonköerna fylls tidigt på dagen, när man väl kommer fram finns det inga tider. Flera
patienter hänvisas till akuten eller till JLC, eller att återkomma nästa dag igen.
Bristen på läkare och sjuksköterskor påverkar tillgänglighet och kontinuitet. Bristande
bevakning av provsvar, fördröjda diagnoser, lång väntan till undersökning och utredning
medför risker för patientsäkerheten. Hänvisning sker till sjukgymnast även när det borde
varit en läkarbedömning.
4

Patienter och anhöriga upplever att vården inte lyssnar eller tar ansvar för patientens
situation, flera bollas runt mellan olika klinker och hänvisas fram och tillbaka, något som
patienter med ovanliga diagnoser ofta påtalar. Såväl den här patientgruppen som personal
upplever även att det saknas tillräcklig kunskap för att ge optimal vård.
När patienter hör av sig vid misstanke om vårdskada eller att man inte är nöjd med sitt
resultat får flera som svar att de bör anmäla händelsen till patientförsäkringen och att
vården själva utreder vad som skett.
Antalet ärenden som gäller BUP har åter ökat. Dessa handlar om lång väntetid, bristande
samordning och kontinuitet.
Patienter framför att det är lång väntan till undersökningar och behandlingar, framför allt
till röntgen- och ortopedkliniken.

MÅL

1 PATIENTER SOM VÄNDER SIG TILL
PATIENTNÄMNDENS KANSLI ÄR NÖJDA MED
KANSLIETS HANTERING AV DERAS ÄRENDE
Indikator
Andel som är nöjda med
hanteringen av deras ärende
enligt Nationell Patientenkät

Startläge

Senast utfall

inget värde

71 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

85 %

Nationell patientenkät
Beskrivning: Nationell patientenkät framtagen i samverkan med SKL och PAN nationellt
Kommentar: Resultatet av patientenkät är i linje med landets övriga patientnämnder.
Svarsfrekvensen, 40,8 % låg något högre än genomsnitt. I enkäten fanns möjlighet att
lämna egna kommentarer och det framgick då både positiva och negativa synpunkter.
•

Jag undrar om andra parter bryr sig om vad patientnämnden har att framföra om
olika händelser som skett inom vården? Om politikerna i regionen tar till sig
informationen och gör något åt problemen?

•

Mycket proffsigt bemötande, fick snabb återkoppling och upplevde att jag blev
tagen på allvar.

•

Skulle önska att dom stödjer och hjälper patienterna mera.

•

Jag vill verkligen belysa hur fantastiskt nöjd jag är med patientnämnden. Initialt så
ringde jag utanför arbetstid och lämnade ett meddelande och blev uppringd redan
dagen efter
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MÅL

2 PATIENTNÄMNDENS KANSLI SKA HA EN GOD
TILLGÄNGLIGHET
Indikator
Andel invånare som får kontakt
med PAN senast
nästkommande arbetsdag

Startläge

Senast utfall

90 %

100 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

90 %

95 %

Kommentar: Tillgängligheten är god, det finns flera kontaktvägar och kansliet är bemannat måndag-fredag.

4 VERKSAMHETSUTVECKLING
Rapporter
Under året har patientnämnden tagit fram två rapporter som har överlämnats till hälso- och
sjukvårdsnämnden och ansvariga chefer.
”Synpunkter till patientnämnden som rör kommunikation inom primärvårds - och
rehabcentrum samt de privata vårdcentralerna i vårdvalet.”
• Kommunikation och bemötande är ett område där det lätt blir missförstånd och fel. Bemötande
uppfattas olika av varje individ beroende på ex bakgrund och situation. Men det är viktigt att vården
lyssnar på klagomål och synpunkter och ständigt arbetar med att förbättra kommunikationen mellan
alla inblandade. Ett stöd i det arbetet kan vara de synpunkter som kommer via patientnämnden.

• Det är dubbelt så många kvinnor som män som har lämnat synpunkter inom
kommunikation/personcentrerad vård. Generellt är fördelningen mellan könen 60 kvinnor 40 män
på patientnämndsärenden totalt. Vad det är som gör att kvinnor i högre grad lämnar just dessa
synpunkter? Har kvinnorna högre förväntningar på kommunikationen eller lyssnar vården mer på
männen?

”Synpunkter rörande kirurg-ortoped-och kvinnoklinikernas verksamheter”
• När information ges och tas emot är det bra att säkerställa att båda parter uppfattat
varandra korrekt. Vårdens information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad,
erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar enligt patientlagen.
När patienter inte får besked eller tydlig information, skapas oro vilket leder till ytterligare
frågor och påringningar som också belastar vården.
• I flertalet ärenden ser vi att behandlingar och beslut påverkas och försenas av att det
brister i den administrativa hanteringen av kallelser, remisser, provsvar,
betalningsförbindelser med mera.
• Det brister i vårdansvar mellan primärvård och specialistvård då patienter hänvisas fram
och tillbaka.
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• Patienter som hör av sig om bristande behandlingsresultat och försenade diagnoser väljer
ofta att göra en anmälan till patientförsäkringen.
• I flera fall ser vi att vården inte är personcentrerad - hänsyn tas inte till individens
specifika behov och förutsättningar. Brister i bemötande och empati minskar patientens
tillit till vården vilket kan få allvarliga konsekvenser.
• I några ärenden ser vi att man missat tumördiagnoser och operationer har fördröjts. Något
ärende har också anmälts enligt Lex Maria.

MÅL

3 PATIENTER SKA FÅ SVAR MED GOD KVALITET
Indikator
Andel svar som håller god
kvalitet, har patientens frågor
besvarats

Startläge

Senast utfall

saknas

73 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

70 %

75 %

Kommentar: Mätperiod 2017-01-01 – 12-31 I

samband med att handläggaren avslutat ärendet följdes svaren
upp och registrerades i en enkät med 8 frågeställningar.
Bedömningen har i huvudsak gjorts av handläggaren, men även i dialog med patient/närstående.

MÅL

4 PATIENTER SKA FÅ SVAR INOM 3 VECKOR.
Indikator
Andelen svar som återkopplas
inom 3 veckor.

Startläge

Senast utfall

47,2%

67 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

70 %

80 %

Kommentar: Mätperiod 2017-01-01–-12-31

Resultat
Den genomsnittliga svarstiden under 2017 ligger på 21,5, dagar totalt. Dock är det drygt 33
% av svaren som inte kommer in inom den fastställda tiden, 21 dagar. Nedan redovisas
svarstider per centrum samt för de verksamheter som har flera ärenden.
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Svar till patient/närstående
Återkopplingen är oerhört viktig, oavsett hur stor eller liten frågan upplevs. Även om
patientnämnden ska vara en länk mellan patienten och verksamheten, så upplever många
patienter det som positivt att någon från verksamheten själv tar en direktkontakt med dem.
Inte sällan kan de då få svar på sina frågor och en förklaring till det inträffade.
I den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården ska patienterna i första
hand vända sig till vårdgivaren eftersom det är vårdgivaren som kan förklara vad som har
hänt och vidta åtgärder så att patientens behov tillgodoses. Vårdgivaren kan även förklara
vilka åtgärder som görs för att det inte ska inträffa igen. Patienten kan lämna synpunkter på
förbättringar samt i förekommande fall få en ursäkt.

MÅL

5 EN EFFEKTIV STÖDPERSONSPROCESS
Indikator
Andel patient som önskar
stödperson ska kunna få detta
tillgodosett.

Startläge

Senast utfall

95 %

100 %

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

95 %

95 %

Kommentar: Under året har patientnämnden rekryterat 16 nya stödpersoner, främst genom annons via Regionens
Facebook sida.

Till de 28 patienter som önskat en stödperson har vi inom rimlig tid klarat av att tillgodose
behovet. Avslutade uppdrag har varit 22. Stödpersonerna får efter avslutat uppdrag
möjlighet att besvara en enkät där vi kan följa hur ofta de träffat sin patient, vilka
förväntningar på uppdraget som funnits samt hur kontakten med vården och
patientnämnden upplevts. Redovisning av resultatet redovisas för nämnden samt för
vårdgivaren. Under året har vi anordnat fortbildning vid två tillfällen.

MÅL

6 SAMTLIGA PATIENTER SOM TVÅNGSVÅRDAS SKA
TILLFRÅGAS OM DE ÖNSKAR EN STÖDPERSON
Indikator
Andel patienter som tillfrågats
om stödperson

Startläge
inget värde

Senast utfall
78 % *

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

100 %

100 %

Kommentar: Tvångsvårdade patienter har rätt att bli tillfrågade och om så önskas få en stödperson utsedd till sig.
Fler patienter har önskat få stödperson den här perioden.
*Mätning har skett på RPK där man enligt gällande rutin informerar patient om rätt till stödperson. Det framgår inte
alltid om patienten tackat ja eller nej.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-05

§5

Verksamhetsrapport för
folkhälsoberedningen 2017
(18RGK167)
Beslut

Folkhälsoberedningen beslutar
att godkänna verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017 och överlämna den
för information till regionstyrelsen.
Sammanfattning

Föreslås att folkhälsoberedningen godkänner verksamhetsrapport för 2017 i enlighet
med upprättad skrivelse.
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att godkänna verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017 och överlämna den
för information till regionstyrelsen.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017
 Förslag till verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK167
Handläggare: Patrik Littorin,
Datum: 2018-01-15

Folkhälsoberedningen

Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen beslutar
att godkänna verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017 och överlämna
den för information till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Föreslås att folkhälsoberedningen godkänner verksamhetsrapport för 2017 i
enlighet med upprättad skrivelse.

Michael Öberg
Ordförande folkhälsoberedningen

Bilaga:

Annika Magnerot
Verksamhetschef

Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017

Sida 1 av 1

Datum: 2018-01-11
Identifierare: 18RGK167-2
Handläggare: Patrik Littorin,

Förslag till verksamhetsrapport för
folkhälsoberedningen 2017
Beredningen
Folkhälsoberedningen är en beredning underställd regionstyrelsen. Regionstyrelsen ansvarar för övergripande folkhälsofrågor inom Region Kronoberg.
Folkhälsoberedningen har fokus på de länsgemensamma folkhälsofrågorna, utför
omvärldsbevakning och bereder folkhälsofrågor till regionstyrelsen. Beredningen
har ett huvudansvar för att utveckla dialogen med medborgarna. Arbetet i
folkhälsoberedningen regleras i Arbetsordning för Folkhälsoberedningen.
Folkhälsoberedningens ledamöter:
Michael Öberg (MP), ordförande
Henrietta Serrate (S), 1 a vice ordförande
Pernilla Tornéus (M), 2:e vice ordförande
Eva Ballovare (S)
Åke Gummesson (S)
Edina Maslic (S)
Patrick Ståhlgren (M)
Bengt Göran Birgersson (C)
Charlotte Branting (L)
Ersättare:
Anton Håkansson (S)
Ulf Engqvist (S)
Britt Bergström (V)
Judit Svensson (C)
Andrea Curtsby (M)
Sammanträdestider 2017
2017-02-23 kl 9.00 – 12.00
2017-04-20 kl 9.00 – 12.00
2017-06-08 kl 9.00 – 12.00
2017-09-07 kl 11.15 – 12.10
2017-11-09 kl 9.00 – 12.00
2017-12-14 kl 9.00 – 12.00

Information
Folkhälsoberedningen ska genom ökade kunskaper om vårdbehov, ohälsa,
medicinska möjligheter och resultat ta fram underlag för debatt och beslut. Vid
varje sammanträde har folkhälsoberedningens ledamöter erhållit information om
olika verksamheter och områden.

Datum: 2018-01-11
Identifierare: 18RGK167-2
Handläggare: Patrik Littorin,

Under 2017 har folkhälsoberedningen fått information om följande:
- Folkhälsodata i Region Kronoberg, 23 februari, folkhälsosamordnare Pia
Andersen och Ingrid Edvardsson Aurin.
- Språkstegen, 20 april, barnhälsovårdssamordnare Helena Nyström och
Sara Wijk, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.
- Folkhälsa och sociala aspekter kring kollektivtrafik och
transportinfrastrukturplanering, 20 april, regional utvecklingssamordnare
Camilla Ottosson.
- Utveckling av regional samverkan för fler och växande arbetsintegrerande
sociala företag i Kronobergs län, 8 juni och 7 september, projektledare
Daniel Westergren.
- Information om studie av metoder för rökavvänjning för unga, 8 juni,
folkhälsoutvecklare Ingrid Edvardsson Aurin.
- För barnens bästa i Kronoberg 8 juni, utvecklingsledare Lars Uddbäck.
- Trivselgerillan, 14 december, Abdigani Abdi och Jim Gustavsson, UNF.
- Region Kronobergs budgetprocess, 14 december, ekonomichef Jonas
Karlström.

Ärenden
-

Målområde 1: Demokrati och inflytande – workshop och diskussion – 23
februari, 20 april, 8 juni, 14 december
Svar på motion Pilotprojekt för ökad rörelse och motion i skolan – 23
februari.
Folkhälsostipendium 2017 – 20 april, 8 juni, 9 november.
Tobacco Endgame, intern handlingsplan – 20 april och regional
handlingsplan - 9 november.
Framtidens primärvård - 9 november

Kurser och konferenser
Folkhälsoberedningens ledamöter har fortlöpande återrapporterat från kurser och
konferenser som de, enligt protokollfört beslut, deltagit i under 2017.

Michael Öberg
Ordförande

Henrietta Serrate
1:e vice ordförande

Pernilla Tornéus
2:e vice ordförande
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Hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet
Hanna Lunding och Maria Rostedt

Årsrapport AER 2017

Landstinget Kronberg och nu Region Kronoberg har sedan 2009 varit medlem i
det Europeiska nätverket för regionalt samarbete i Europa- Assembly of
European Regions (AER). Föreliggande rapport beskriver det arbete som skett
inom ramen för AER inom Region Kronoberg under 2017.
Om AER
The Assembly of European Regions (AER) är ett oberoende
nätverk av och för regioner i det geografiska Europa. Idag
samlar nätverket regioner från 35 länder, från Norge till
Turkiet och Ryssland. AER har sedan 1985 arbetat för
regionernas sak i det Europeiska samarbetet. Nätverket
bygger på medlemmarnas engagemang och deltagande.
Syftet är att driva det regionala perspektivet, utveckla samverkan mellan regioner
och främja en positiv utveckling inom områden som regional demokrati,
innovationer, tillväxt och kulturell mångfald i Europa. Tanken är att regioner
genom stärkt samarbete ska kunna arbeta med gemensamma möjligheter och
utmaningar.
Arbetet inom AER utgår från tre kommittéer:
 Kommitté 1 – Regional utveckling och ekonomi
 Kommitté 2 – Socialpolitik och folkhälsa
 Kommitté 3 – Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Kommittéerna implementerar AER:s prioriteringar som senast fastställdes av
generalförsamlingen i en handlingsplan i juni 2016 och löper ett år.
Prioriteringarna för perioden 2015-2017 är:






Stödja regioner för att säkerställa en hållbar framtid för alla.
Dela regionala politiska åtgärder som förbättrar välbefinnandet.
Att göra europeiska regioner till en förbindelselänk mellan Europa och
medborgarna, samtidigt som kopplingen mellan de europeiska regionerna
ökar.
Använda nätverk och sammankopplingar för att öka regionernas
innovationspotential.
Ledsaga ungdomar mot bättre engagemang och deltagande i det offentliga
livet.

AER driver även utbildningsprogram för utbyte mellan regioner. Idag finns både
program riktade mot ungdomar, politiker och tjänstemän i medlemsregionerna.
2017_Årsrapport(92325) (0)7
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Representation från Region Kronoberg
Politiska representanter
Ragnar Lindberg (s)
Roland Gustbée (m)
Tjänstemannastöd
Hanna Lunding, Hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet
Maria Rostedt, Hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet

Utvecklingen inom AER under 2017

Under 2017 har arbetet med organisationsförändringar inom AER fortsatt för
implementering. Ekonomin har kommit i balans och sekretariatet har börjat
fungera utifrån sin nya struktur.
Under 2017 antogs en strategi för Region Kronobergs internationella arbete. Den
internationella strategin anger syfte med Region Kronobergs internationella
arbete, samt principer och metoder för att arbetet ska kunna bedrivas på ett
ändamålsenligt sätt. Strategin tydliggör också ansvaret inom organisationen.
Utifrån ovanstående strategi initierades en utredning av regionens aktuella
internationella samarbeten. Tjänstemannastöd från respektive samarbete
intervjuades. Gällande AER föreslogs att Region Kronoberg träder ut, vilket
beslutades vid Regionstyrelsens sammanträde 23 januari 2018.

Aktiviteter under kalenderåret 2017
Region Kronoberg-möte

Datum: 27 januari 2017
Plats: Regionhuset Växjö
Representation: Ragnar Lindberg, Roland Gustbée och Hanna Lunding.
Arctic Light Ehealth Conference – ALEC-konferens
Datum: 1-2 februari 2017
Plats: Luleå, Sverige
Representation: Hanna Lunding
Kostnader: 5097kr resa och boende
Sammanfattning: Den 1-2 februari 2017 hölls den 5e ALEC-konferensen i rad i
Luleå. I år deltog över 300 personer från 50 organisationer och flera olika länder.
Utöver föreläsare från både offentlig och privat verksamhet fanns en rad privata
innovatörer på plats för att demonstrera nya digitala verktyg och arbetssätt.
Föreläsarna pekade på stora möjligheter och oumbärliga förändringar som hälsooch sjukvården står inför kopplat till digitalisering. Minister Peter Eriksson
beskrev bland annat behovet av utvecklade gemensamma regler och standars för
att uppnå målet med ett fullt ut uppkopplat Sverige till 2025.
Dr Wha, USA, talade om omvandling och modernisering av hälso- och
sjukvården med hjälp av tillgång till bättre information och kunskapsstöd.
Patienter vill vara lika digitala i kontakt med hälso- och sjukvården som de är i
resten av sina liv.
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ICHOM, International Consortium for Health Outcomes Measurement – arbetar
för att få mer integrerade och värdebaserade system inom hälso- och sjukvården.
ICHOM har tagit fram 21 standarder för mätning av värdebaserad vård.
Standarderna täcker idag 45 % av sjukdomsbördan. En gemensam definition och
ett gemensamt språk ger oss möjligheter att jämföra resultat över gränser. De
uppmuntrar därför organisationer till implementering.
Vårdaktörer både från Norrbotten, Indien, Storbritannien och Finland gav sina
bilder av möjligheterna med digitala lösningar och vård på distans. Många
betonade just behovet av att utveckla utbildningarna för vårdpersonal för att de
ska kunna möta den nya vården och den redan digitaliserade befolkningen.
Avslutningsvis gav John Crawford, European health care industry leader på IBM,
en bild av vad han tror kommer att ske inom den närmaste 10-årsperioden.
 System kommer att kunna kalkylera och indikera föreliggande hälsorisker
 En mer integrerad vård, med multidisciplinära team och digitala
omvårdnadsplaner
 Vi kommer alla att vara engagerade, medskapare av vår egen hälsa
(wearables, apps)
 The internet of things, möjligheterna med uppkopplade hem
 Data kommer att frigöras för utvecklingsarbete
 Nya tjänster kommer att skapas för att möta behoven i en äldre
befolkning
 Artificiell intelligence kommer att stödja en mer personcentrerad vård.
 Utveckling av digitaliserade beslutsstöd
AER London
Datum: 21-23 mars 2017
Plats: London, Storbritannien
Webbplats: AER
Representation: Ragnar Lindberg
Kostnader: 9416 kr resa och boende
Sammanfattning: Vid mötet med AER i London diskuterade medlemmarna de
åtgärder de vill genomföra under det kommande året. Samtliga tre AER-tematiska
kommittéer höll en individuell session om de teman som bör behandlas och de
åtgärder som skulle vara relevanta för medlemmarna. I kommitté 2 var en av de
prioriterade teman social integrering. Diskussionen fokuserade på att aspekterna
på social integration läggs högst på agendan, men också vilka strategier som skulle
vara mest effektiva när det gäller att främja och stimulera social integration. Social
integration är en viktig aspekt för Europa. Det är därför också ett viktigt politiskt
mål. Många medborgare kan fortfarande inte utnyttja lika många möjligheter som
Europa har att erbjuda. Kvinnor är fortfarande missgynnade i vissa avseenden,
även ungdomar och äldre. Invandrare har ofta svårt att vara helt med i sitt nya
land. Minoriteter, såsom romer eller HBTQ-personer och samhällen, konfronteras
också med ojämlikheter. Situationen för funktionshindrade är ännu en illustration
av ojämlikhet och utslagning som måste åtgärdas.
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Vid mötet gavs även information angående Brexit. Jim Mc Mahon,
Parlamentsledamot för Oldham West och Royton, talade om de utmaningar och
möjligheter som lokala regeringar står inför i kölvattnet av Brexit. Han bekräftade
att många av de frågor som gjorde att många röstade för en Brexit inte är ett
direkt resultat av EU: s många beslut, utan snarare ett misslyckande från
Storbritannien, såsom dåligt boende, dåliga jobb, en långsam ekonomi och en mer
allmän känsla av ett misslyckande i globaliseringen. Även om Storbritannien nu
lämnar EU, är det den verklighet som politikerna nu måste hantera. "Mitt jobb är
att definiera vad en post-Brexit England kan vara", säger parlamentsledamoten
och ryggraden för detta är "drivkraft och kontroll ner till folket och bort från
självbetjänande politiker". Mc Mahon använde den gemensamma analogin om
skilsmässa mellan Storbritannien och EU, som han hoppas kommer att gå så
smidigt som möjligt, men lägger tonvikten på skilsmässosituationen. "Människor
behöver se skillnad efter Brexit, de behöver se en förändring, vi fruktar
uppkomsten av en antipolitisk stämning annars."
Den andra verkliga risken är att Storbritannien inte kan överleva testet och Mc
Mahon var helt klart att han står för att försvara Englands intressen, som annars
kan komma att förlora eftersom de olika länderna ställer frågan om deras
oberoende. "England behöver en stark röst runt bordet mitt i denna själ - söker
om vilken typ av Storbritannien vi vill bygga".
I sina avslutande anmärkningar bekräftade parlamentsledamoten "vi värdesätter
vårt förhållande med människorna i Europa, vi har gemensamma värderingar och
övertygelser och om vi är in eller ut ur EU kommer det inte att förändras"
Region Kronoberg-möte
Datum: 11 april 2017
Plats: Regionhuset Växjö
Representation: Ragnar Lindberg, Roland Gustbée och Hanna Lunding.
Sverige/Norden-möte
Datum: 24 april 2017
Plats: Uppsala, Sverige
Webbplats: AER Sverige
Representation: Roland Gustbée och Hanna Lunding.
Kostnader: 4438 kr resa och boende
Sammanfattning: Under mötet togs förslag på nomineringar fram inför
sommarens GA-möte i St. Pölten. Kurt-Åke Hammarstedt presenterade aktuellt
inom AER. Bland annat stadgeändringar, planeringsstrategi och kommittéernas
aktionsplaner.
AER General Assembly (GA)
Datum: 31 maj till 2 juni 2017
Plats: Sankt Pölten, Österrike
Representation: Ragnar Lindberg, Roland Gustbée och Hanna Lunding.
Kostnader: 24 877 kr resa och boende
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Sammanfattning: Under GA-mötet presenterades traditionsenligt rapporter från
de tre kommittéerna med tillhörande arbetsgrupper. En avrapportering gjordes
även gällande det ekonomiska läget där man under senaste åren arbetat för att lösa
de ekonomiska problemen och stärka grundvärderingarna inom AER för att göra
organisationen stabil igen, och detta med goda resultat. Omröstning hölls gällande
förändrade stadgar för AER. Nya representanter till styrelse och kommittéer
röstades även fram. Byråmötet fokuserade på sammanhållningspolitiken. Målet
var att nå konsensus för en slutlig version av AER ställningstagande. Mötet
avslutades med att samtliga regioner ställe sig bakom förslaget. En temakonferens
hölls därefter gällande forskning och innovation. Tre universitet och
forskningsinstitut var där och presenterade sitt arbete. Dagarna avslutades med ett
studiebesök på Donau-Universität Krems.
Region Kronoberg-möte
Datum: 16 augusti 2017
Plats: Regionhuset Växjö
Representation: Roland Gustbée, Ragnar Lindberg och Hanna Lunding.
AER Nancy, Frankrike
Datum: 12-14 september 2017
Plats: Regionhuset Växjö
Representation: Ragnar Lindberg
Kostnader: 8134 kr resa och boende
Sammanfattning: Temat för konferensen var "Finns det en framtid för kulturen
i den digitala tidsåldern?” Flera regioner delade med sig av sina erfarenheter och
bästa praxis och många bra exempel på hur man gör kulturen mer tillgänglig och
hur man ger medborgarna möjlighet att ge dem. Regionerna fick också en
uppdatering på European Year of Cultural Heritage 2018 och kommande projekt.
Kulturdebatten följdes av en uppdatering om AER: s arbetsgruppsarbete på
sammanhållningspolitiken, vilket är ett av de viktigaste förespråkararbetena som
AER utförde i år. Utöver arbetsgruppens arbete presenterades en nyligen lanserad
ansökningsomgång för ett projekt om sammanhållningspolitik. Samtalet
lanserades av GD Region och syftet med samtalet var tydligt: att producera och
sprida information och innehåll som är kopplat till EU: s sammanhållningspolitik.
Dessa engagerande ämnen följdes av de tre kommittéernas plenum.
Kommitté 1
Jean-Luc Vanraes, ordförande kommitté 1, inledde sin utskottssession som
beskriver statusen för sin aktivitetsplan. Det följdes av en debatt om artificiell
intelligens (AI), och om utmaningen regionerna står inför. Deltagarna delades in i
grupper för att diskutera AI inom följande områden; utbildning, jobb och
innovation, hälsa och medborgarnas engagemang.
Utfallet av debatten kom att fungera som en grund för konferensen om Artificiell
Intelligens den 30 november 2017 i Bryssel anordnad av AERs medlem, Bryssel
Capital.
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Kommitté 2
Mihai Ritivoiu, ordförande kommitté 2, öppnade kommittén 2-sessionen med en
nuvarande del av kommitténs handlingsplan. Därefter hölls en debatt om
inkludering och vad regionerna arbetar med och vad deras fokus är. Grupper
bildades för att utbyta idéer och goda rutiner för äldre, ungdomar, invandrare och
minoriteter. Resultatet av diskussionerna kommer att ligga till grund för eventuella
gemensamma projekt om integration, att dela god praxis från hela Europa och
försöka definiera en allmän inställning till integration.
Kommitté 3
Dag Rønning, VD kommitté 3, började genom att ge en syn på handlingsplanen,
sedan presenterade Rønning ett förslag om ett kulturellt samarbete mellan AER
och The Norwegian Youth Festivals Art, UKM.
Region Kronoberg-möte
Datum: 6 oktober 2017
Plats: Växjö, Sverige
Representation: Ragnar Lindberg, Roland Gustbée, Hanna Lunding, Maria Rostedt.
Sverige/Norden-möte
Datum: 15 november 2017
Plats: Stockholm, Sverige
Webbplats: AER Sverige
Representation: Maria Rostedt
Kostnader: 1265 kr resa och boende
Sammanfattning: Region Örebro Län har tagit över samordnaransvaret och
berättade hur de ser på arbetet med AER Sverige kommande år. Hemsidan
(sverige.aer.eu) kommer vara den främsta kommunikationskanalen för AER
Sverige-nätverket. Ambitionen är att hemsidan ska ha ett forum, en chattfunktion
och vara uppdaterad med rätt personer.
Johanna Pauldin, Tillväxtverket, talade om digitalisering och företagande.
Tillväxtverket arbetar för att fler små och medelstora företag tar tillvara på
digitaliseringens möjligheter. AER skulle kunna verka för att hitta
samarbetspartners mellan olika regioner med liknande utmaningar.
Karin Flordal och Dag Håkansson, internationella sektionen på SKL, talade om
SKL, AER och ReK(Europeiska regionkommittén). Internationella sektionen på
SKL arbetar med politikerstöd, intressebevakning och medlemsstöd och tar fram
prioriterade EU-frågor. 90 yttranden har skrivits senaste året för ReK med stöd
från SKL. Flera av de politiker som sitter i delegationen har ett förflutet eller är
aktiva i AER. ReK-arbetet är främst ett samarbete via Brysselkansliet i AER.
Utbyte och effektivisering mellan AER och SKL är mycket intressant och en
första kontakt är nu återetablerad.
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