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Anna Fransson (S), ordförande
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Daniel Liffner (V)
Michael Öberg (MP)
Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)
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Helen Bengtsson (S)
Charlotta Svanberg (S)
Eva Johnsson (KD)
Yngve Filipsson (L)
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 april 2018.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 29 mars 2018.

3

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

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

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en muntlig lägesrapport
angående generalplanerna inom Region Kronoberg.
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4

Ombud till bolagsstämma för AB
Destination Småland 2018 (18RGK135)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid
bolagsstämma för AB Destination Småland den 13 april 2018, med x
som ersättare.
Sammanfattning

AB Destination Småland 2018 har kallat till bolagsstämma den 13 april
2018, klockan 13.00-14.00. Plats för mötet Destination Småland på
Kronobergsgatan 7 i Växjö.
Beslutsunderlag

 Kallelse till bolagsstämma i AB Destination Småland 13 april 2018

5

Inbjudningar till kurser och konferenser
(18RGK98)

6

Justering av regionstyrelsens protokoll
den 17 april 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x april 2018.
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7

Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista den 17 april 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 12 april 2018.

8

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

9

Informationsärende – Lägesrapport för
projektet Oberoende av hyrpersonal i
vården (16RK2368)
Förslag till beslut

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

Mot bakgrund av att beroendet av inhyrd personal i hälso- och
sjukvården ökat har landstingen och regionerna med stöd från Sveriges
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Kommuner och Landsting (SKL) startat ett gemensamt projekt för
oberoende av inhyrd personal i vården.
Regionstyrelsen beslutade § 272/2016 att ställa sig bakom det
gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården”.
Enligt beslutet ska regiondirektören kvartalsvis lämna en
lägesredovisning över projektet till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Informationsärende - Oberoende av inhyrd personal i vården

10 Månadsrapport februari 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)
Sammanfattning

Månadsrapport för februari skickas ut inför arbetsutskottets möte.

11 Budget 2018 - utökad ram för
läkemedelsförmånen (17RK1117)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för
läkemedelskostnader med motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.
Sammanfattning

SKL lämnade den 21 december en prognos för statsbidraget gällande
läkemedelsförmånen för 2018. Prognosen på 526 miljoner kronor visar
på ett ökat bidrag med 16 miljoner kronor jämfört med
regionfullmäktiges fastställda budget (510 miljoner kronor). Med
anledning av den reviderade prognosen föreslås att finansieringen samt
hälso-och sjukvårdens läkemedelsbudget budgeteras upp med 16
miljoner kronor för 2018.
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Enligt nuvarande överenskommelse ska statsbidraget för
läkemedelsförmånen baseras på socialstyrelsens höstprognos över
regioner och landstings kostnader för det kommande året.
Beslutsunderlag

 Utökad ram för läkemedelsförmånen

12 Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Värend 2017
(16RK1774)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta
kommun, Tingsryds kommun, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i Samordningsförbundet
Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en
sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund och
Tingsryd gick med 2016.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med
prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i
målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var
för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om
skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att
styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna noterar
ett stort överskott från 2016 beroende på vakanser, vilket bör beaktas i
budget och planering av verksamhet inför kommande år. Revisorerna
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tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.
Revisionsrapporten skickas ut inför regionstyrelsens möte.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse
Samordningsförbundet Värend 2017
 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Värend

13 Årsredovisning och revisionsberättelse
för Sunnerbo samordningsförbund 2017
(17RK1059)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och
Älmhults kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av
sex huvudmän i Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet
bildades 2006 som Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom
Ljungby och Älmhults kommun i förbundet och det ombildades till
Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i
Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med
minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av
samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning.
Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga personer med
funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med
psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel
språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var
för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om
skadeståndstalan skall väckas".

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-03-28

Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att
styrelsen i Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Revisionsrapporten skickas ut inför regionstyrelsens möte.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och årsberättelse Sunnerbo
Samordningsförbund 2017
 Årsredovisning 2017 - Sunnerbo (Markaryd) Samordningsförbund

14 Samordningsförbundet Värend – ny
medlem och reviderad förbundsordning
(16RK1774)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskotts föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Lessebos kommuns ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2018.
Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att
Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. 1 juli 2016 blev
även Tingsryds kommun medlem i förbundet. Lessebo kommun ansökte
om medlemskap sommaren 2017 och Samordningsförbundet Värends
styrelse rekommenderade ägarna att godkänna ansökan vid deras
sammanträde 2017-08-24.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund
utökas till fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets
målgrupp är en viktig och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska
konsekvenser styrs till största delen av nivån på Försäkringskassans
anslag till verksamheten. Inga extra medel anslås till
Samordningsförbundet Värend för 2018 som ett resultat av att
samordningsförbundet utökas med en medlem.
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Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för
Region Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört
med nu gällande förbundsordning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Samordningsförbundet Värend – ny medlem och
reviderad förbundsordning
 Ny förbundsordning för Värends samordningsförbund

15 Öresundstågstrafiken –
samverkansavtal, aktieägaravtal och
ägardirektiv 2018 (18RGK609)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att anta Samverkansavtal för Öresundstrafiken.
Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för
Öresundståg AB.
Sammanfattning

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågsystem för Region
Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne,
Region Halland och Västtrafik AB. Den svenska delen av trafiken sker
inom bolaget Öresundståg AB.
Samarbetet regleras av ett samverkansavtal, där även regleras att vissa
delar av verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag,
Öresundståg AB. Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av
bolagsordningen samt aktieägaravtal och ägardirektiv.
Förslag till reviderade samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv
har tagits fram av Öresundståg AB:s styrelse, på uppdrag av ägarna.
Styrelsen rekommenderar parterna att anta dokumenten inför
Öresundståg AB:s bolagsstämma den 14 maj 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Öresundståg AB - samverksansavtal, aktieägaravtal
och ägardirektiv 2018
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 Missiv - Återredovisning av uppdrag om Öresundstågssamarbetet för
beslut hos respektive ägare
 Bilaga 1 - Samverkansavtal (2018-03-01)
 Bilaga 2 - Aktieägaravtal (2018-03-01)
 Bilaga 3 - Ägardirektiv (2018-03-01)

16 Utredningsuppdrag för trafikering på
kort sikt på Markarydsbanan
(18RGK448)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt trafiknämnden att i samråd med Hallandstrafiken och
Skånetrafiken utreda förutsättningarna för trafikering på kort sikt på
Markarydsbanan, med stopp i Laholms kommun.
Sammanfattning

Trafikverket presenterade sin åtgärdsvalsstudie (ÅVS) över
Markarydsbanan den 13 mars 2018. I denna klargörs förutsättningarna
för persontrafik på sträckan Markaryd-Halmstad, inklusive nödvändiga
investerings- och infrastrukturåtgärder. Tidplanen för åtgärderna är ännu
inte beslutad, eftersom den nationella infrastrukturplanen inte är
fastställd.
Region Halland har, parallellt med trafikverkets arbete, beslutat att utreda
förutsättningarna för trafikstart på sträckan innan alla
infrastrukturåtgärder genomförts. Utredningen ska genomföras av
trafikorganisatörerna i de tre berörda regionerna, som är Länstrafiken
Kronoberg, Skånetrafiken och Hallandstrafiken.
I utredningen ska ingå vilken trafik som är praktiskt möjlig samt en
beskrivning av konsekvenser och kostnader av trafikeringen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Beslut om utredning av trafikering och
finansiering på kort sikt på Markarydsbanan
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17 Svar på motion – Nolltolerans mot hot
och våld (17RK2226)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Pernilla Tornéus (M) och Viktor Emilsson (M) har i en motion föreslagit:
att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra
rutiner kring hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har
kunskap om dessa och om det eventuellt behövs nya rutiner, samt
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett
säkerhetsmöte med säkerhetsföretag, polis och representanter för
personalen, om hur medarbetarna kan skyddas från hot och våld.
Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad, med
hänvisning till det pågående och redan genomförda arbetet i
verksamheten.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Nolltolerans mot hot och våld
 Riktlinje för personsäkerhet vid hot och våld
 Motion - Nolltolerans mot hot och våld.

18 Svar på motion – Inför vårdval för Barnoch ungdomspsykiatrin (17RK1833)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve
Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast
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utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins
verksamhet.
Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom
barn- och ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en
utredning om en eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet
med de förslag till åtgärder som granskningen av verksamheten mynnade
ut i.
Föreslås att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Inför vårdval för Barn- och ungdomspsykiatrin
 Motion - inför vårdval för Barn- och ungdomspsykiatrin

19 Svar på motion – Ledamöternas
frågestund (18RGK405)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Jan Lorentzson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
inför möjlighet att få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.
Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande
mandatperiod 2019-2022. Motionens intention med följdfrågor kommer
att beaktas i beredningen av arbetsordningen. Föreslås att motionen
därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Ledamöternas frågestund
 Motion angående Ledamöternas frågestund
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20 Svar på revisionsrapport –
Granskningsrapport om det föreligger
en ändamålsenlig delegationsordning,
samt om den efterlevs (18RGK435)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen förelår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs”
samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning, samt om den efterlevs till regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Regionstyrelsen och nämnderna välkomnar revisionsrapporten och ser
revisionens rekommendationer som ett led i det systematiska
förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på
revisionens rekommendationer.
Beslutsunderlag

 Svar på granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning
 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning. (Rev. efter pHSN)
 Regionala utvecklingsnämndens svar på granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning
samt om den efterlevs
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21 Svar på revisionsrapport - Granskning
av Region Kronobergs budgetprocess
(18RGK436)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region
Kronobergs budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport Granskning av Region Kronobergs budgetprocess
till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Beslutsunderlag

 Regionstyrelsens svar på Granskningsrapport över Region
Kronobergs budgetprocess
 Svar på revisionsrapport Gransknings av Region Kronobergs
budgetprocess Hälso- och sjukvårds nämnden
 Granskning av regionens budgetprocess

22 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.
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Delegationsbeslut

 18RGK15-7 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 7/2018Granskning detaljplan del av Alvesta 15:56 (Kulturen) i Alvesta tätort
 18RGK22-1 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 1/2018:
Investeringar inom fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018
Fastighetschefens delegationsbeslut nr 19/2017:
 17RK12-19
Investeringar inom fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2017 som
behandlats i RS 2017-01-24 §5
 18RGK12-1 Regiondirektörsbeslut nr 1/2018: Förordnande av t f
regiondirektör och sjukvårdsledare i särskild krisledning för perioden
2018-01-22--2118-01-26
 18RGK25-16 Regionjuristens delegationsbeslut nr 16/2018Överprövning av upphandling (18RGK335)
 18RGK15-8 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 8/2018:
Remissyttrande -samråd detaljplan Skärpiplärkan 1, Sandsbro, Växjö
kommun
 18RGK34-6 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 6/18. Ärende:
Ombud till bolagsstämma för RysbyGymnasiet AB 2018-03-20
 18RGK29-13 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 13/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-14 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 14/2018 Avskrivning av fordran

23 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

 18RGK301-7 Protokoll från styrelsemöte i AB Transitio nr 141,
2018-02-08
 18RGK549-7 Institutet för lokal och regional demokrati (ID),
verksamhetsplan 2018
 18RGK549-6 Institutet för lokal och regional demokrati (ID),
verksamhetsberättelse 2017
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 18RGK549-5 Institutet för lokal och regional demokrati (ID),
revisionsberättelse 2017
 18RGK549-4 Institutet för lokal och regional demokrati (ID),
ekonomiskt bokslut 2017
 18RGK549-3 Institutet för lokal och regional demokrati (ID) budget 2018
 18RGK549-2 Protokoll från ID:s föreningsstämma, 2018-03-16

24 Övriga beslutsärenden

25 Övriga informationsärenden

4

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i AB Destination Småland kallas härmed till bolagsstämma den 13 april, 2018 kl. 13.00 –
14.00, hos Destination Småland, på Kronobergsgatan 7 i Växjö.

Anmälan
Anmälan görs till VD Anna Sjödahl via mail anna.sjodahl@destinationsmaland.se inklusive notering
om matallergier.
För att stämman skall kunna hållas måste vald representant ifrån Region Kronoberg vara närvarande.
Årsredovisning inkl revisionsberättelse från auktoriserad revisor och revisionsberättelse från
lekmannarevisor skickas över i god tid innan bolagsstämman.

Växjö, 19 mars, 2018

AB Destination Småland
Styrelsen

AB Destination Småland
Växel
+46 470 733 270
Besök Kronobergsgatan 7

E-post info@destinationsmaland.se
Webb www.visitsmaland.se

Förslag till dagordning:
§1

Stämmans öppnande

§2

Val av stämmans funktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare

§3

Upprättande och godkännande av röstlängd

§4

Val av protokolljusterare

§5

Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad

§6

Godkännande av dagordning

§7

Framläggning av årsredovisning

§8

Revisorernas berättelse
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK2368
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-03-22

Regionstyrelse

Informationsärende – Lägesrapport för projektet
Oberoende av hyrpersonal i vården

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

Sammanfattning
Mot bakgrund av att beroendet av inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökat har
landstingen och regionerna med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) startat ett gemensamt projekt för oberoende av inhyrd personal i vården.
Regionstyrelsen beslutade § 272/2016 att ställa sig bakom det gemensamma
projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården”. Enligt beslutet ska
regiondirektören kvartalsvis lämna en lägesredovisning över projektet till
regionstyrelsen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

–
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-03-27

Regionstyrelsen

Budget 2018 - utökad ram för läkemedelsförmånen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för läkemedelskostnader
med motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.

Sammanfattning
SKL lämnade den 21 december en prognos för statsbidraget gällande
läkemedelsförmånen för 2018. Prognosen på 526 miljoner kronor visar på ett ökat
bidrag med 16 miljoner kronor jämfört med regionfullmäktiges fastställda budget
(510 miljoner kronor). Med anledning av den reviderade prognosen föreslås att
finansieringen samt hälso-och sjukvårdens läkemedelsbudget budgeteras upp med
16 miljoner kronor för 2018.
Enligt nuvarande överenskommelse ska statsbidraget för läkemedelsförmånen
baseras på socialstyrelsens höstprognos över regioner och landstings kostnader för
det kommande året.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

–
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1774
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-03-19

Regionstyrelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse
Samordningsförbundet Värend 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun,
Tingsryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex
huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015
genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund och
Tingsryd gick med 2016.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga
vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen
försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig. Revisorerna noterar ett stort överskott från 2016 beroende på
vakanser, vilket bör beaktas i budget och planering av verksamhet inför
kommande år. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Anna Fransson (S)
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Värend
Revisionsberättelse 2017 Samordningsförbundet Värend
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1059
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-03-19

Regionstyrelsen

Årsredovisning och revisionsberättelse Sunnerbo
samordningsförbund 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults
kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i
Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som
Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults
kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds,
Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga
personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer
med psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att
ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Anna Fransson (S)
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Årsredovisning 2017 Sunnerbo samordningsförbund
Revisionsberättelse 2017 Sunnerbo samordningsförbund
Sida 1 av 1
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1774
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-03-06

Regionfullmäktige

Samordningsförbundet Värend – ny medlem och
reviderad förbundsordning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Lessebos kommuns ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Värend från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och
Växjö samordningsförbund gick samman. 1 juli 2016 blev även Tingsryds
kommun medlem i förbundet. Lessebo kommun ansökte om medlemskap
sommaren 2017 och Samordningsförbundet Värends styrelse rekommenderade
ägarna att godkänna ansökan vid deras sammanträde 2017-08-24.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till
fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig
och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av
nivån på Försäkringskassans anslag till verksamheten. Inga extra medel anslås till
Samordningsförbundet Värend för 2018 som ett resultat av att
samordningsförbundet utökas med en medlem.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Förbundsordning Samordningsförbundet Värend.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK609
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-03-21

Regionstyrelsen

Öresundstågstrafiken – samverkansavtal, aktieägaravtal
och ägardirektiv 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att anta Samverkansavtal för Öresundstrafiken.
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för Öresundståg AB.

Sammanfattning
Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågsystem för Region Kronoberg,
Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och
Västtrafik AB. Den svenska delen av trafiken sker inom bolaget Öresundståg AB.
Samarbetet regleras av ett samverkansavtal, där även regleras att vissa delar av
verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB.
Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen samt
aktieägaravtal och ägardirektiv.
Förslag till reviderade samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv har tagits
fram av Öresundståg AB:s styrelse, på uppdrag av ägarna. Styrelsen
rekommenderar parterna att anta dokumenten inför Öresundståg AB:s
bolagsstämma den 14 maj 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Missiv – Nya samverkansdokumentet för Öresundstågstrafiken
Bilaga 1 – Samverkansavtal
Bilaga 2 – Aktieägaravtal
Bilaga 3 – Ägardirektiv
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Detta avtal (”Avtalet”) avseende samverkan inom regionaltågsystemet ”Öresundstågen” har denna
dag träffats mellan huvudmännen för Öresundstågstrafiken;
(A) Region Kronoberg, org.nr 232100-0065,
(B) Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073,
(C) Region Blekinge, org.nr 222000-1321,
(D) Region Skåne, org.nr 232100-0255,
(E) Region Halland, org. nr 232100 – 0115, samt
(F) Västtrafik AB, org.nr 556558-5873.
Huvudmännen benämns även var för sig som ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.
1

BAKGRUND OCH SYFTE

1.1

Historik

1.1.1

Öresundstågen är ett gemensamt regionaltågsystem i Småland, Halland, Blekinge, västra
Götaland och Skåne. Öresundstågen kompletterar och samverkar med andra regional- och
lokaltågsystem inom det geografiska området.

1.1.2

Öresundstågstrafiken startade mellan Skåne och Danmark sommaren 2000 med DSB och
SJ som trafikutövare. Skånetrafiken var huvudman för trafiken på svensk sida. Övriga län
blev involverade när trafiken utsträcktes till Göteborg, Växjö/Kalmar och Karlskrona. För
denna utsträckta trafik var dock SJ huvudman.

1.1.3

I samband med att Skånetrafikens entreprenadavtal skulle upphandlas på nytt enades de
sex berörda länen om att ansöka om en gemensam trafikeringsrätt i syfte att ta över ansvaret för trafiken. Upphandlingen genomfördes 2004 – 2007 i ett samarbete mellan länen
med Skåne som sammanhållande på svensk sida och som motpart till Trafikstyrelsen som
hade ansvaret i Danmark. Trafikeringsrätten erhölls i tre separata beslut där sträckan Alvesta – Kalmar tillkom sist. För att reglera samarbetet kopplat till det ansvar trafikhuvudmännen hade fått sig tilldelat arbetades ett Samarbetsavtal om Öresundstågstrafiken i
södra Sverige fram vilket undertecknades den 20 februari 2009.

1.1.4

I samarbetsavtalet från 2009 sker samarbetet i tre nivåer och utgångspunkten är att varje
Part ansvarar för Öresundstågstrafiken inom sitt län och att vissa operativa driftsuppgifter
av verkställande karaktär ska läggas på ett gemensamt ägt bolag (Öresundståg AB, nedan
kallat Bolaget).

1.1.5

Parterna är överens om att ytterligare utveckla samarbetet mot ett överlagrat regionalt tågsystem med starkt kundfokus genom att ett större ansvar och fler uppgifter, som inte enbart är kopplade till den operativa driften, läggs på Bolaget
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1.2

Syfte med Samverkansavtalet

1.2.1

Öresundstågstrafikens sträckor i Sverige är:
 Nationsgränsen på Öresundsförbindelsen – Malmö
 Malmö – Halmstad – Göteborg
 Malmö – Alvesta – Kalmar
 Malmö – Kristianstad – Karlskrona

1.2.2

Sträckan Malmö C – Nationsgränsen på Öresundsförbindelsen och vidare in i Danmark
regleras av Region Skånes avtal med danska staten varför denna sträcka inte regleras i
samverkansavtalet.

1.2.3

Parterna är överens om att det krävs samarbete och informationsutbyte samt en samordning dem emellan för att säkerställa att samarbetet om tågtrafik under varumärket
Öresundståg fungerar väl. Detta gäller särskilt de gemensamma delarna av trafiken. Mot
bakgrund av detta ingår Parterna följande samarbete på de villkor som anges nedan i samverkansavtalet.

1.2.4

Samverkansavtalet beskriver hur samarbetet om Öresundstågstrafiken ska bedrivas. Merparten av verksamheten bedrivs i det gemensamma Bolaget men Bolaget är inte part i
samverkansavtalet. I samverkansavtalet anger Parterna vilken roll Bolaget ska ha i samarbetet. Bolagets roll regleras och preciseras därefter formellt i ett ägardirektiv till Bolaget.

1.3

Övergripande om målsättningar, vision och varumärkeslöfte

1.3.1

Parterna ska tillsammans utveckla och eftersträva en tågtrafik som, under varumärket
Öresundståg, bedrivs i ett sammanhållet och väl integrerat system, som för kunden innebär möjligheter att göra kombinationsresor med andra delar av Parternas övriga trafikutbud och annan kollektivtrafik.

1.3.2

Grunden för arbetet med Öresundståg framgår av respektive Regional Kollektivtrafikmyndighets beslut om allmän trafikplikt och ambitionsnivåerna i de olika trafikförsörjningsprogrammen och övriga strategiska dokument för utveckling av trafiken.

1.3.3

Öresundståg är ett regionaltågsystem som trafikerar egna linjer. Målsättningen är att förenkla resandet och underlätta pendlingen mellan länen. Denna samverkan syftar till att
med gemensamma resurser skapa långsiktigt fungerande trafik som ger god trafikekonomi och är miljömässigt hållbar.

1.3.4

Parterna åtar sig att långsiktigt, aktivt och lojalt samverka enligt de utgångspunkter, avgränsningar och riktlinjer som anges i Avtalet.

1.3.5

I samarbetet kring Öresundstågstrafiken ska Parterna ständigt eftersträva bästa möjliga
utfall för trafik/ekonomi och resenärer i den totala Öresundstågstrafiken. Parterna åtar sig
således verka för det övergripande och gemensamma bästa samt att trafiken utvecklas på
ett ekonomiskt försvarbart sätt med resenären i fokus som ger fler och nöjdare kunder för
Parterna.
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1.3.6

Parterna är överens om att samarbetet ska präglas av öppenhet och konstruktivitet. Förekommande meningsskiljaktigheter förutsätts kunna lösas i samförstånd utifrån en förståelse av samarbetets långsiktiga betydelse för Parterna gemensamt.

1.3.7

Parterna ska förvalta och utveckla vision, varumärkeslöfte och affärsidé för den samlade
Öresundstågstrafiken.

1.4

Organisation, uppföljning, utvärdering mm

1.4.1

Parterna ska inrätta ett ägarråd i vilket Parterna utser vardera en representant.

1.4.2

Ägarrådet ska träffas vid behov men minst en gång per år.

1.4.3

Ägarrådet ska vaka över, följa upp och utvärdera utvecklingen av samverkansavtalet och
vid behov föreslå förändringar.

1.5

Avtal och dokument

1.5.1

För Parternas samarbete om Öresundstågstrafiken finns, utöver detta samverkansavtal,
följande dokument:
(i.)

Bolagsordning

(ii.)

Aktieägaravtal - Avtal mellan aktieägarna i Bolaget om hur Parterna sinsemellan
vill hantera övergripande frågor kring Bolaget som t ex finansiering, hembud, Bolagets firma, styrelsens sammansättning, hur beslut ska fattas mm.

(iii.) Ägardirektiv – innehåller direktiv och uppdrag till Bolagets styrelse och ledning
från dess ägare.
2

ÖVERGRIPANDE OM ANSVARSFÖRDELNING OCH AVGRÄNSNINGAR

2.1

Allmänt

2.1.1

Envar Huvudman är beställare av Öresundstågstrafiken inom sitt eget län. Utgångspunkten är att vardera Part ansvarar för sin del av områdena nedan. Om Parterna är överens
därom och inget annat framgår av lag, avtal eller annat, kan uppgifter och ansvar, helt eller delvis, överlämnas till Bolaget via Ägardirektiv. Ett sådant överlämnande ska gälla
samtliga Huvudmän och innehålla tydligt uppdrag till Bolaget hur frågan ska hanteras,
vilket mandat Bolaget har i frågan, om Bolaget är beredande eller beslutande i frågan
samt i vilken utsträckning Bolaget får lägga ut uppdrag på en tredje part.

2.2

Trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för varje län

2.2.1

Varje Huvudman beslutar om trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för Öresundstågstrafiken i sitt län. I den utsträckning Huvudmans trafikförsörjningsprogram och trafikplikt
innehåller direktiv för länsöverskridande trafik ansvarar den Huvudmannen för att för-
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handla och överenskomma med andra berörda Huvudmän om gemensamma trafiklösningar, innan den första Huvudmannen antar trafikförsörjningsprogram och trafikplikt för
sitt län.
2.3

Avtalspart med leverantörer

2.3.1

Envar Huvudman är, om inte annat framgår av Samarbetsavtalet, beställare och formell
avtalspart i förhållande till leverantörer av mellan Parterna gemensamt upphandlade tjänster, varor och nyttigheter med koppling till Öresundstågstrafiken. Detta gäller framförallt
avtal med tågoperatör och företag som utför underhåll av fordon.

2.4

Fordonskapacitet

2.4.1

Varje Huvudman svarar för sitt egna fordonsbehov inklusive gemensam reserv, antingen i
form av egna fordon, eller, om sådan överenskommelse kan träffas, genom köp eller hyra
från annan fordonsägare. Två eller fler av Huvudmän kan samverka i denna fråga genom
gemensamt köp eller hyra av fordon.

2.4.2

Varje Huvudman svarar för eventuellt överskott av fordonskapacitet som finns hos den
Huvudmannens fordon. Inför inköp eller hyra av nya fordon svarar sådan Huvudman för
att säkra avsättning av överkapacitet till annan Huvudman. På motsvarande sätt svarar
Huvudman för eventuellt underskott av fordonskapacitet i Huvudmannens egna fordon
varvid Huvudman ska säkra köp av fordonskapacitet från annan Huvudman innan Huvudmannen planlägger ökad trafik i sitt län. Huvudmännens överenskommelser om den fördelning av överkapacitet och underkapacitet som föreligger vid undertecknande av Samarbetsavtalet ska fortsätta att gälla tills berörda Huvudmän överenskommer om annat.

2.5

Taxeändringar inom respektive län

2.5.1

Öresundstågstrafiken har ingen egen taxa. Biljettaxan för resa inom eget län (länstaxan)
beslutar Huvudmannen i det länet om. Resa över länsgräns prissätts genom adderad taxa
enligt Sydtaxan. För att undvika imperfektion i prissättning vid kortare resa över länsgräns beslutar Huvudman, inom ramen för samarbetet om Sydtaxan och efter samråd med
övriga berörda Huvudmän, om justering av den adderade taxan i Sydtaxan. Sydtaxan är
inte en del av Öresundstågssamarbetet och kan därför inte överlämnas till Bolaget.

2.6

Relation till dansk Huvudman och operatör

2.6.1

Trafikeringen på sträckan Malmö C och in i Danmark regleras av ett särskilt avtal mellan
Dansk Huvudman och Region Skåne. Därför regleras relationen Dansk huvudman och
operatör samt trafikering på sträckan inte i detta samverkansavtal.

2.6.2

Region Skåne ansvarar för att upprätthålla kontakten och ingå avtal med dansk Huvudman och, i förekommande, fall dansk operatör avseende Öresundstågstrafiken in Danmark.

…… / ……

SAMVERKANSAVTAL
2018-03-01

7(15)

2.6.3

Trafik och uppehållsmönster på sträckan Malmö – Köpenhamn beslutar Region Skåne
och dansk huvudman om. Detsamma gäller för ändring av tjugominuterstrafik till annan
trafik på samma sträcka.

2.6.4

Region Skåne åtar sig att löpande hålla övriga Huvudmän informerade om pågående diskussioner, förhandlingar och träffade överenskommelser med danska aktörer.

2.6.5

Vissa operativa driftsfrågor, som avtalet mellan Region Skåne och danska staten reglerar,
kan komma att fullgöras av Bolaget med stöd av särskild fullmakt från Region Skåne.
Frågorna ska specificeras i ett separat avtal mellan Region Skåne och Bolaget.

2.7

Kundansvar

2.7.1

Utgångspunkten är att varje Huvudman ansvarar för kunderna i sitt län. De gemensamt
framtagna resevillkoren för sydlänen ska tillämpas.

2.7.2

Resegarantiärenden regleras i de gemensamma resevillkoren för sydlänen. Vid resa inom
ett enskilt län handlägger respektive Part resegarantiärenden i enlighet med sina resegarantivillkor. Vid länsöverskridande resa och vid resa med Resplusbiljett gäller de regler
som tillämpas av den Part där resan började.

2.7.3

Part som har betalat ut ersättning tar kostnaden för resegarantin. I de fall trafikoperatören
bär det slutgiltiga kostnadsansvaret för resegarantin ansvarar respektive Part för att påföra
trafikoperatören kostnaden.

2.7.4

En gemensam bokningssupport för kunder med Resplusbiljett ska finnas.

2.8

Marknadsföring

2.8.1

Parterna ska samordna och stämma av gemensamma och länsvisa kampanjer. Marknadsföringen utgår från Öresundstågens grafiska profil och den gemensamma varumärkesplattformen.

2.8.2

Varumärket ”Öresundståg” förvaltas gemensamt av de samverkande länen. Parterna och
Bolaget äger under avtalets löptid rätt att nyttja varumärket inom ramen för avtalet. Det
står Part fritt att i kampanjer använda både logotypen för Öresundstågen och sin egen logotype.

2.8.3

Eventuella rättigheter till varumärket tillfaller Bolaget, som ska äga eventuellt inarbetat
eller i framtiden registrerat varumärke ”Öresundståg”.

2.9

Uppföljning och utveckling

2.9.1

Parterna ska gemensamt vaka över utvecklingen av Öresundstågstrafiken samt regelbundet stämma av utförd trafik utifrån överenskomna målsättningar.

2.9.2

Årligen efter avslutat trafikår ska Parterna tillsammans utvärdera den utförda trafiken
med avseende på resandeutveckling, kvalitet, reseprodukter, samarbetet med leverantörer
och samarbetet med övriga aktörer.
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2.9.3

Inom ramen för utvärderingen av trafiken ska Parterna även årligen genomföra en strategisk framtidsanalys med en plan för utveckling och förbättring av trafiken.

2.10

Gemensamma mål och kvalitet i Öresundstågstrafiken

2.10.1

Parterna ska årligen utvärdera de övergripande målen i 1.3 ovan.

2.11

Fordonsförvaltning

2.11.1

Öresundstågstrafiken ska tills Huvudmännen gemensamt beslutar om annat utföras av
fordon typ X31 varvid fordonen ska bibehålla sin fordonsidentitet.

2.11.2

Öresundstågstrafiken ska, även i fortsättningen och till dess annat är beslutat, utföras enligt den s.k. puljeprincipen. Principen innebär att svenska och danska Öresundståg ska ses
som en gemensam fordonsflotta vid utförande av trafiken och underhåll av fordonen. Ett
fordon ska utnyttjas inom hela det svenska och danska Öresundstågstrafiken. Ett fordon
ska därvid i princip, så länge det kan motiveras av planerings- och omloppshänsyn, trafikera Kystbanen/København - Malmö - Karlskrona/Kalmar/Göteborg och tillbaka till
Kystbanen/København. Planering och utförande av underhåll av Öresundstågen ska också
ske utifrån puljeprincipen.

2.11.3

Parterna ska, tillsammans med övriga fordonsägare, förvalta, i systemet ingående, fordon,
högvärdeskomponenter och specialverktyg i enlighet med särskilt tecknat fordonsförvaltningsavtal.

2.12

Verkstadsdepå i Hässleholm

2.12.1

För att säkerställa verkstadskapacitet med hög service och kvalitet har Parterna enats om
att uppföra en ny verkstadsdepå i Hässleholm. Region Skåne uppför, äger och förvaltar
verkstadsdepån medan Bolaget är hyresgäst och kravställare enligt särskilt tecknad överenskommelse, för närvarande Ramavtal avseende underhållsdepå 2015-09-30.

2.13

Upphandlingar

2.13.1

Parterna samverkar i gemensamma trafik- och underhålls- och fordonsupphandlingar.

2.13.2

Parterna kan överlämna ansvaret för Parternas gemensamma upphandlingar till Bolaget
genom särskilt uppdragsavtal.1

1

Sker inte genom Ägardirektivet utan via ett särskilt uppdrag för varje upphandling. Upphandlingar som Bolaget genomför inom ramen för uppdrag enligt Ägardirektivet kräver inget särskilt uppdrag från Parterna
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3

SAMARBETETS OMFATTNING SAMT UPPDRAG TILL BOLAGET

3.1

Övergripande

3.1.1

Målsättningen är att merparten av samarbetet om Öresundstågstrafiken ska ske inom ramen för Öresundståg AB:s verksamhet och att Bolagets roll ska stärkas ytterligare utifrån
tidigare samarbetsavtal.

3.1.2

Om Parterna är överens därom och inget annat framgår av lag, avtal eller annat, kan uppgifter och ansvar överlämnas till Bolaget via Ägardirektiv.

3.1.3

Ett sådant överlämnande ska gälla samtliga Huvudmän och innehålla tydligt uppdrag till
Bolaget hur frågan ska hanteras samt om Bolaget är beredande eller beslutande i frågan. I
de frågor som kan överlämnas helt till Bolaget ska Bolaget både bereda och fatta beslut
och i de frågor som kräver beslut av respektive Huvudman ska Bolaget bereda och ta
fram beslutsunderlag till Huvudmännen.

3.1.4

Enskild Huvudman kan köpa tjänster, som ligger inom Öresundstågsverksamheten men
utanför Ägardirektivet av Bolaget. Sådant uppdrag ska godkännas av Bolagets styrelse
och nedtecknas i särskild överenskommelse mellan Huvudmannen och Bolaget. Tjänsterna utförs därefter för den Huvudmannens räkning.

3.1.5

Frågor som berör annan trafik än Öresundstågstrafiken ska inte hanteras av Bolaget med
annat än att Huvudmännen gemensamt ger Bolaget ett specifikt uppdrag.

3.1.6

Huvudmännen utfärdar vid behov fullmakt till Bolaget i den omfattning uppdragen kräver.

3.1.7

För att fullgöra sitt uppdrag kan bolaget, efter överenskommelse med Huvudmännen, inrätta samrådsgrupper med representanter från samtliga Huvudmän. Huvudmännen förbinder sig att, på lika villkor, delta i samrådsgrupperna.

3.2

Operativa uppgifter

3.2.1

Parterna är överens om att Bolaget ska hantera den operativa driften avseende följande
områden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kund-, marknads- och försäljningsfrågor
Dagliga trafikfrågor
Löpande fordonsunderhåll
Löpande kontakter med Trafikverket och andra svenska myndigheter
Verkstadsdepå i Hässleholm
Administrativa och ekonomiska uppgifter
Planering operativ drift
Utvärdering och uppföljning

Områdena preciseras och detaljeras i Ägardirektiv.
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3.2.2

Listan över operativa områden i 3.2.1 ovan är inte uttömmande. Om Parterna är överens
och inte lagstiftning eller annat hindrar, kan Parterna genom Ägardirektivet uppdra åt Bolaget att hantera ytterligare uppgifter som Parterna, gemensamt ansvarar för enligt detta
Samverkansavtal.

3.2.3

Parterna är överens om att Bolaget inte bör bygga upp någon omfattande egen operativ
verksamhet utan kan, utifrån ekonomi och kvalitet, lägga ut operativa uppgifter på i första
hand Parterna och annars tredje part.

3.2.4

I första hand ska Bolaget undersöka om någon av Parterna kan leverera tjänsten utifrån
ekonomi och önskad kvalitet.

3.2.5

Ersättning till Huvudman för utförda tjänster baseras på en självkostnadsprincip och utgår, om inget annat särskilt överenskommes, för lönekostnader, resekostnader, styrkta utlägg samt en administrativ avgift på 4 % av lönekostnaden.

3.2.6

Köp av tjänster på detta sätt skall beslutas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild
överenskommelse mellan Bolaget och Huvudmannen i syfte att tjänsterna blir utförda i
enlighet med Bolagets önskemål om kvalitet och ekonomi.

3.2.7

Ekonomistyrning, t ex Bolagets ekonomiska uppföljning av Öresundstågsverksamheten,
främst fördelning av kostnader mellan Huvudmännen, ska inte läggas ut på en tredje part
såvida inte styrelsen är enig därom.

3.3

Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär

3.3.1

Parterna är överens om att fortsätta utveckla det goda samarbetet och lägga ett större ansvar på Bolaget samt att vissa strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär kan läggas över att hanteras av Bolaget.

3.3.2

Exempel på strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
Fordonsanskaffning
Övergripande fordonsplanering
Vision, varumärke och affärsidé
Fordonsförvaltning
Avtalspart i upphandlade trafik- och eller underhållsavtal
Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet mm
Strategisk övergripande långsiktig tågplanering

3.3.3

Listan över operativa områden i 3.3.2 ovan är inte uttömmande. Om Parterna är överens
och inte lagstiftning eller annat hindrar, kan Parterna genom Ägardirektivet uppdra åt Bolaget att hantera ytterligare uppgifter som Parterna, gemensamt ansvarar för enligt detta
Samverkansavtal.

3.3.4

Bolagets långsiktiga hantering av dessa uppdrag ska, som huvudregel, ske inom Bolaget
och inte läggas ut på en tredje part.
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3.4

Särskilt om linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet

3.4.1

För frågor som berör beslut eller beredning, av ärenden som rör linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet, och som överlämnats till Bolaget enligt uppdrag i Ägardirektiv,
ska följande ordning gälla för beslut på bolagsstämma eller styrelsemöte.

3.4.2

I frågor som berör hela den svenska Öresundstågstrafiken skall representanter från alla
Parter delta.

3.4.3

Frågor som endast berör vissa delar av den svenska Öresundstågstrafiken skall Parter som
direkt berörs av dessa delar av trafiken (Berörda Parter) först ha ett samråd om innan beslut tas. En Part är Berörd Part om frågan gäller trafik i Partens län eller om den påverkar
trafiken i Partens län. Om majoriteten av Berörda Parter kan enas om ett sådant förslag
till beslut, skall alla Parter besluta i enlighet med förslaget. Om majoriteten av Berörda
Parter inte kan enas om ett förslag till beslut, skall frågan avföras från dagordning på
stämman eller styrelsemötet utan att omröstning äger rum. Med majoritet av Berörda Parter avses i styrelsen en majoritet av Berörda Parters styrelseledamöter och på bolagsstämma en majoritet av Berörda Parters röster. Vad gäller Blekinge Kustbana förutsätter
ett giltigt beslut dock att Skånetrafiken och Blekingetrafiken är överens.

3.4.4

Beslut i Bolaget ska iaktta följande direktiv:
 Ökning eller minskning av trafikvolym i ett län ska ha stöd i den Partens trafikförsörjningsprogram. Om programmet medger flexibilitet i trafikvolymen ska beslut som
medför ökad trafikvolym i ett län och därmed ökade kostnader avseende ersättning till
operatör eller fordonskapacitet godkännas av Part i det länet.
 Trafikuppdrag och uppehållsmönster för varje avgång: Avgångsstation, slutstation och
uppehållsmönster ska följa de förhållanden som gäller vid tidpunkten för undertecknande av Samarbetsavtalet. Tillägg av ytterligare uppehåll på en viss linje ska berörda
Parter godkänna varvid uppehållsmönster för en enskild tågavgång endast berör de
Parter i vars län utgångsstation, mellanliggande station/er eller slutstation är placerade.
Varje Part äger alltid rätt att själv ta bort ett uppehåll vid station i sitt län.
 Tågstorlek: Part beslutar om storlek på tåg inom sitt län. Om storleken på tåg inom ett
län på grund av driftstekniska skäl leder till överdimensionering och ökade kostnader
(tågdrift, ombordservice, kapitalkostnader) för ett annat län, ska den Part som beslutat
om tågstorleken svara för de ökande kostnaderna.

3.4.5

Vid beslut i Bolaget ska vägledning hämtas från följande principer:
 Spårkapacitet ska utnyttjas på bästa och effektivaste sätt.
 Trafiken ska vara ändamålsenlig ur ett operatörsperspektiv: omlopp, underhållsbehov
etc.
 Trafiken ska utformas så att resenärerna erbjuds en god kvalitet och service.
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4

EKONOMI

4.1

Övergripande principer

4.1.1

Utgångspunkten är att varje Huvudman har rätt till de intäkter och är ansvarig för de kostnader och risker som är hänförliga till trafik inom Huvudmannens eget län.

4.1.2

För intäkter, kostnader och risker som är gemensamma och som ej kan hänföras till ett
eller flera specifika län skall, om inget annat framgår eller beslutas, Region Skåne svara
för 40 % och övriga Huvudmän för 12 % vardera. Kostnader hänförliga till Region Skånes avtal med danska staten är inte en gemensam kostnad.

4.2

Biljettintäkter, Sydtaxan och biljettförsäljning

4.2.1

Inom Öresundstågstrafiken tillämpas principerna för Sydtaxan. Taxeförändringar följer
den beslutsordning som gäller för Sydtaxan.

4.2.2

Ansvaret för taxor och biljetter samt fördelningen av intäkter sker enligt principerna för
Sydtaxan.

4.2.3

Formerna för Parternas samarbete kring försäljning av biljetter och biljettsystem regleras i
Sydtaxan.

4.2.4

Biljettintäkter för länsöverskridande resor som inflyter genom olika kanaler fördelas mellan Huvudmännen utifrån Sydtaxan och överenskomna avräkningsmodeller.

4.2.5

Sydtaxan förvaltas inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige - RSS.

4.2.6

Samtrafiken ansvarar för intäktsavräkning och fördelning mellan Parterna för Resplus.

4.2.7

Parternas försäljningskostnader relaterade till Öresundstågen betalas av respektive Part
om inte annat överenskommes.

4.2.8

Försäljningskostnader för Resplus fördelas enligt principerna i Resplussamarbetet.

4.2.9

Ändring av biljettaxan för resa med Öresundstågstrafiken inom eget län (Länstaxan) beslutar var Part i respektive län. Part ska meddela övriga Parter beslut om ändring av taxa
enligt Sydtaxans principer.

4.3

Kostnader fordon: ägande/hyra inkl. fordonsförvaltning samt avräkningsmodell

4.3.1

Varje Huvudman ansvarar ekonomiskt för att tillföra den fordonskapacitet som krävs enligt villkoren i 2.4 ovan.

4.3.2

Villkor för avräkning mellan Huvudmännen avseende fordonskapacitet fastställs i Bilaga
Avräkning fordonskapacitet Öresundstågstrafiken.
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4.4

Fördelning av kostnader för trafik och underhåll

4.4.1

Varje Huvudman svarar i förhållande till leverantörer (operatör, underhållare m.fl.) för
betalning av ersättning enligt ingångna avtal för tjänster och varor hänförliga till sitt län.
Detsamma gäller betalning av banavgifter, el och stationsavgifter till Trafikverket. Kostnader och risker som är gemensamma och som inte kan hänföras till en eller vissa Huvudmäns län ska fördelas enligt de villkor som anges närmare nedan.

4.4.2

Ersättning för tågdrift enligt trafikavtalen med tågoperatör och underhållare, som inte är
hänförlig till specifikt län, fördelas mellan Huvudmännen utifrån respektive Huvudmans
andel av den totala trafikvolymen i Öresundstågstrafiken. Beräkningen av Huvudmans
andel av trafikvolymen görs på grundval av antal fordonskilometer utförda i varje län enligt fastställd tidtabell i förhållande till den totala trafikvolymen i alla länen. Trafik som
Region Skåne ansvarar för, från Malmö till nationsgränsen och eventuellt vidare in i Danmark enligt avtal med danska staten, ingår i Region Skånes trafikvolym.

4.5

Fördelning av kostnader för Bolaget

4.5.1

Kostnader för samarbetet inom Bolaget är en gemensam kostnad och fördelas enligt 4.1.2
ovan. Kostnaderna avser Bolagets utgifter (t.ex. lokaler, personal, administration, externa
kostnader för t.ex. konsulter, marknadsföring etc.)

4.5.2

Gemensamma kostnader hänförliga till samarbetet i Bolaget kan i enskilt fall, efter styrelsens beslut därom, fördelas på annat sätt.

4.5.3

Om en Huvudman ger Bolaget i uppdrag att utföra vissa tjänster för denna Huvudmans
räkning, betalar Huvudmannen kostnaderna hänförliga till dessa tjänster.

5

ÖVRIGA VILLKOR

5.1

Avtalstid

5.1.1

Avtalet träder i kraft då det undertecknats av samtliga Parter och ersätter det tidigare samarbetsavtalet, tecknat 2009-02-20.

5.1.2

Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 24 månader. Sådan uppsägning ska ske skriftligen och tillställas samtliga Parter i avtalet. Annan uppsägningstid
kan tillämpas om Parterna gemensamt så beslutar.

5.2

Ändringar, tillägg, överlåtelse

5.2.1

Ändringar eller tillägg till Samverkansavtalet ska, för att vara giltiga, godkännas av alla
Parter, upprättas skriftligen och undertecknas av alla Parterna.

5.2.2

Varje Huvudman äger rätt att överlåta Samverkansavtalet till annan juridisk person som, i
Huvudmannens ställe, träder in som ansvarig för Öresundstågsverksamheten. Annan
överlåtelse av Samverkansavtalet kräver godkännande av samtliga Parter.
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5.3

Fristående parter, ogiltighet

5.3.1

Parternas samarbete enligt denna överenskommelse är ett samarbete mellan fristående
parter. Dispositiva bestämmelser i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ska
inte äga tillämplighet på Samarbetsavtalet.

5.3.2

Om något villkor i Samarbetsavtalet skulle förklaras ogiltigt eller icke genomförbart, ska
Samarbetsavtalet och dess övriga villkor fortsätta att gälla och tillämpas fullt ut mellan
Parterna. Det villkor som blir ogiltigt eller icke genomförbart ska av Parterna ersättas av
annat villkor som på ett övergripande plan åstadkommer samma mål, varvid balansen
mellan Parternas förpliktelser ska vidmakthållas.

5.4

Tvistelösning

5.4.1

Tvister rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta Samverkansavtal eller
därur härflytande rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling
mellan Parterna som i god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna
tvisten.

5.4.2

För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.
______________________________

Detta samverkansavtal, som består av fjorton (14) sidor och en (1) bilaga, har upprättats i sex
(6) exemplar av vilka Parterna erhållit var sitt.
______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Kronoberg

Landstinget i Kalmar län

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Blekinge

Region Skåne

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

…… / ……
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______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Halland

Västtrafik AB

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga nr
1

Innehåll
Avräkning fordonskapacitet

…… / ……

BILAGA
AVRÄKNING
FORDONSKAPACITET
ÖRESUNDSTÅGSTRAFIKEN
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1. Bakgrund

1.1 Enligt samverkansavtalet ansvarar envar part för eventuellt överskott eller underskott i sin
fordonskapacitet jämfört med planlagd trafik. I denna bilaga nedan finns principer för
avräkning av fordonskapacitet mellan parterna. Villkoren medför inte en rättighet för part att
sälja eller köpa kapacitet i fordonsflottan utan utgör en modell för avräkning av kapacitet
utifrån de beslut parterna fattat med stöd av samverkansavtalet.
1.2 Avräkning av fordonskapacitet mellan Sverige och Danmark regleras i avtal mellan Region
Skåne och ansvarig dansk myndighet, varvid det samlade svenska behovet erhålls. Avräkning
av fordonskapacitet mellan parterna regleras i denna bilaga.
2. Fastställande av fordonsbehov

2.1 Fordonsbehovet utgår från vid var tid gällande omloppsplaner samt det samlade svenska
fordonsbehov som fastställs utifrån avtal mellan Region Skåne och ansvarig dansk myndighet.
2.2 Fordonen fördelas utifrån användningen under dimensionerande tid vilken definieras som
06.00- 09.00 under måndag – fredag.
2.3 Fordonsbehovet fördelas utifrån antal fordonsminuter enligt tidtabellstid, tid för
fordonsvändningar ingår ej i beräkningen. Uppehåll på minst 6 minuter på en station ingår ej i
beräkningen av tidtabellstid medan kortare uppehåll räknas som en del av tidtabellstiden.
Fordonsbehovets för en viss huvudman beräknas enligt följande formel:
Huvudmannens behov = Det antal fordon som krävs for att upprätthålla trafiken * (antal
fordonsminuter i trafiken i huvudmannens län l totalt antalet fordonsminuter i trafiken
för utvalt linjeavsnitt).
2.4 Beräkningen av fordonsbehovet görs per linje (Västkustbanan, Södra stambanan/Kust till
Kustbanan respektive Blekinge Kustbana) och ska göras varje gång som antalet fordon i
puljen förändrats för att på så sätt lättare kunna avspegla verkligheten. Härvid begränsas
beräkningen så långt möjligt utifrån aktuellt produktionsupplägg med utgångspunkt från hur
många fordon som åtgår för trafik på ett visst linjeavsnitt I utgångsläget används sträckan
Göteborg - Båstad på VKB, Osby - Kalmar på SSB/KtK samt Kristianstad- Karlskrona på
BKB. Dessa linjeavsnitt är valda utifrån att det tidsmässigt går att beräkna det antal fordon
som åtgår på dessa sträckor med ett rimligt antagande om fiktiv eller faktisk vändtid.
Angivna linjeavsnitt kan komma att ändras om de tidtabellsmässiga förutsättningarna gör att
det omloppsmässigt på ett klart bättre sätt avspeglar verkligheten om en annan
avstämningssträcka används. Så långt möjligt skall dock avstämningssträckorna behållas
oförändrade.
2.5 Fordonsreserv fastställs utifrån den reserv som belastar hela det svenska trafiksystemet utifrån
den avräkning som görs mellan Region Skåne och ansvarig dansk myndighet.
Fordonsreserven fördelas som ett procentuellt påslag på det framräknade fordonsbehovet - lika
stort i hela systemet.
2.6 Fordonsbehov samt reservbehov beräknas som antal fordon med en decimal.
3. Fastställande av fordonskostnad

3.1 Fordonskostnaden fastställs årligen. Årskostnaden omräknas till en kostnad per dag genom att
divideras med 365 (366) dagar.
3.2 Säljande part ersätts utifrån ett genomsnittligt pris per fordon för de Öresundstågsfordon som
denne part använder i puljetrafiken. Priset kan utgöras av en eller flera av följande alternativ
där genomsnittspriset per fordon blir medelvärdet för den partens samtliga fordonsindivider.
Det innebär att en och samma part kan ha sin fordonspark fördelad på flera av nedanstående
alternativ:
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a) Hyres/leasingkostnad per år mot Transitio eller annan uthyrare
b) Årskostnad beräknad utifrån 25 års rak avskrivning av inköpspriset för fordonet och
5% ränta på värdet av fordonet efter avskrivning. Ett fordons inköpspris kan löpande
ändras efter att part beslutat om tekniska investeringar i fordonet motsvarande
kostnaden för inköpspriset. Vid väsentliga förändringar av räntan på den marknad som
finansierar fordonen, som ger mer än tillfälliga effekter för respektive part, äger part
uppta diskussioner om justering av ovan angiven räntesats.
c) För Region Skånes del, det pris per år som erläggs för eventuellt köp av dansk
fordonskapacitet (för närvarande 5,103 miljoner DKK per år).
3.3 Köpande part erlägger avgift beräknad som ett vägt medelvärde av de kostnader som
framräknats för de säljande parternas fordon enligt 3.2. Vägt medelvärde erhålls genom att
kostnaden för samtliga säljande parters fordonsöverskott summeras och att denna summa
divideras med det på samma sätt summerade överskottet i antal fordon.
4. Exempel på beräkning
4.1 Fordonsöverskott respektive fordonsunderskott antas vara enligt nedanstående. Som
förenkling förutsätts i detta exempel att överskott respektive underskott av fordon är
oförändrat under hela trafikåret. I verkligheten kommer över/underskotten att justeras vid
varje tillfälle som en förändring i omloppsplanerna leder till ett annat beräkningsresultat.
Härvid görs en kostnadsberäkning för aktuell period utifrån det antal dagar som denna period
omfattar.
Överskott
Skåne
Halland
Västtrafik
Kronoberg
Kalmar
Blekinge
Summa

Underskott
1,0

0,3
0,2
0,4
0,1
0,6
1,3

.
1,3

För de Parter som har ett fordonsöverskott beräknas kostnaden enligt följande:
Per fordon
och år, tkr
5 000
5 200
5 400

Antal
fordon
Halland
0,3
Kronoberg
0,4
Blekinge
0,6
Summa
1,3
Kostnaden per fordon blir (6 820/1,3=) 5 246 tkr.

Kostnad,
tkr
l 500
2 080
3 240
6 820

För de Parter som har ett fordonsunderskott beräknas kostnaden enligt följande:
Per fordon
och år, tkr
5 246
5 246
5 246

Antal
Kostnad,
fordon
tkr
Skåne
1,0
5 246
Västtrafik
0,2
l 049
Kalmar
0,1
525
Summa
1,3
6 820
Den ekonomiska avräkning sker via fakturering till bolaget som i sin tur fakturerar de parter som
har underskott.
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AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE ÖRESUNDSTÅG AB
Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan
(A) Region Kronoberg, org.nr 232100-0065,
(B) Landstinget i Kalmar län, org.nr 232100-0073,
(C) Region Blekinge, org.nr 222000-1321,
(D) Region Skåne, org.nr 232100-0255,
(E) Region Halland, org. nr 232100 – 0115, samt
(F) Västtrafik AB, org.nr 556558-5873.
1

Bakgrund och syfte

1.1

Parterna har överenskommit att samverka som aktieägare i Öresundståg AB, org. nr
556794-3492, (nedan ”Bolaget”).

1.2

Parterna ska med iakttagande av sina ekonomiska intressen gemensamt främja och
utveckla Bolagets verksamhet samt värna om dess fortsatta bestånd. Parterna ska lojalt
verka för Bolagets bästa.

1.3

Parterna önskar nu reglera sina mellanhavanden med anledning av sina respektive
aktieinnehav i Bolaget i enlighet med detta aktieägaravtal.

1.4

Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.

2

Bolaget och dess verksamhet

2.1

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla service och utföra
operativa förvaltningsuppgifter och vara stöd i strategiska frågor och frågor av
långsiktig karaktär hänförliga till allmän kollektivtrafik som bedrivs av ägarna.

2.2

Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer
som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 c § kommunallagen.

2.3

Bolaget konkreta verksamhet innebär att Bolaget bl.a. ska

2.4

(a)

Vara kontaktpunkt i den externa kommunikationen med operatörer och övriga
aktörer i Öresundstågstrafiken,

(b)

vara ett drift- och servicebolag i förhållande till parterna,

(c)

vara ett beredande organ till ägarna i vissa strategiska frågor och frågor av
långsiktig karaktär

Parternas avsikt är att Bolaget ska utgöra ett samriskföretag enligt 3 kap 19-23 §§ lag
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

AKTIEÄGARAVTAL
2018-03-01

4(8)

3

Bolagsordning

3.1

Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga X härtill.

3.2

Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta
aktieägaravtal ska avtalets bestämmelser ha företräde.

4

Bolagets firma

Bolagets firma ska vara Öresundståg AB.
5

Bolagets säte och lokalisering

5.1

Bolaget ska ha sitt säte i Hässleholm, Skåne.

5.2

Bolaget ska bedriva sin faktiska verksamhet med bas i Hässleholm, Skåne.

6

Styrelsen

6.1

Bolagets styrelse ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter och sju (7) suppleanter.

6.2

Region- respektive landstingsfullmäktige i Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län
och Region Halland samt regionstyrelsen för Region Blekinge ska utse vardera en (1)
ordinarie ledamot och en (1) suppleant.

6.3

Regionfullmäktige i Region Skåne ska utse två (2) ordinarie ledamöter och två (2)
suppleanter.

6.4

Västtrafik AB ska utse en (1) ordinarie ledamot och en (1) suppleant.

6.5

Styrelsen ska utses bland de förtroendevalda hos ägarna.

6.6

Styrelsens ordförandeskap ska rotera, vartannat år, i följande ordning; Skåne, Halland,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

6.7

Ledamot och suppleant som närvarar på sammanträde har rätt att erhålla ersättning för
förlorad arbetsförtjänst. Bolaget administrerar ersättningen, som ska belasta respektive
ägare.

6.8

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst två gånger per år. På
begäran av styrelseledamot ska styrelsen snarast sammankallas. Styrelsemöten ska
schemaläggas årsvis.

6.9

Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas
styrelseledamöterna i god tid före styrelsemöte.

6.10

Suppleant har alltid rätt att närvara på sammanträde samt att yttra sig men rätt att rösta
endast då suppleanten ersätter ordinarie ledamot. Om styrelseledamöterna är eniga
därom, kan annan än styrelseledamot eller suppleant tillåtas att närvara vid
styrelsesammanträden. Sådan person får genom enhälligt beslut ges möjlighet att yttra
sig men ska aldrig ha rätt att rösta.
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6.11

Styrelsen ska upprätta skriftliga instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan å ena
sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören, samt skriftliga
instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning av
Bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen.

7

Verkställande direktör

7.1

Bolaget ska ha en verkställande direktör som utses av styrelsen. Region Skåne ska
föreslå namn på verkställande direktör som kan väljas.

7.2

Den verkställande direktören ska delta i alla styrelsemöten, såvida inte styrelsen
beslutar om annat.

7.3

Den verkställande direktören ska förbereda och redogöra för de ärenden som ska tas
upp vid styrelsemötet.

8

Bolagsstämma

8.1

Bolagsstämma ska avhållas på aktieägares begäran och i övrigt då så krävs enligt lag
eller enligt Bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behövs dock
endast om någon av parterna så begär.

8.2

Ordförande på bolagsstämma ska utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver.

9

Insyn i Bolagets verksamhet

9.1

Part ska delge övriga parter på styrelsesammanträde eller annars all information om
Bolaget som part har tillgång till.

9.2

Part får när som helst ta del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas
av Bolaget eller part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem, styrelsesuppleant eller
annan person utsedd av part.

9.3

Parterna är överens om att se till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 9 §
kommunallag (2017:725) kan genomföras med stöd av Bolaget.

10

Enighet i vissa beslut

10.1

För giltigt beslut i följande frågor rörande Bolaget ska - oavsett vad aktiebolagslagen
eller bolagsordningen stadgar – enighet föreligga mellan parterna.
(a)

Ändring av bolagsordningen.

(b)

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivning av konvertibla skuldebrev,
skuldebrev förenade med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis.

(c)

Beslut om att Bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt
lag eller detta avtal.

(d)

Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.

(e)

Bildande eller nedläggning av dotterföretag.

(f)

Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån
påverkar Bolagets verksamhet.
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10.2

Förekommer vid bolagsstämma sådan fråga som anges i punkt 10.1 ska stämmoordföranden inte ha utslagsröst. Stämmoordföranden har dock kvar sin utslagsröst i
frågor enligt 10.3 nedan som på grund av lag eller föreskrift av myndighet kräver
beslut.

10.3

Förekommer till behandling vid styrelsesammanträde eller bolagsstämma sådan fråga
som enligt punkt 10.1 kräver enighet och kan sådan enighet inte uppnås ska frågan
avföras från dagordningen. Parterna ska därefter förhandlingsvägen söka nå en lösning
av frågan. Går det inte att med förhandling lösa frågan ska beslut i frågan inte fattas.
Kräver emellertid lag eller myndighet beslut i frågan, ska frågan återupptas och beslut
fattas i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

11

Revisor och lekmannarevisor

11.1

Auktoriserad revisor ska utses på det sätt aktiebolagslagen föreskriver.

11.2

För granskning av att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är
tillräcklig ska en (1) lekmannarevisor utses.

11.3

Lekmannarevisorn ska väljas på stämma enligt följande ordning, Skåne, Halland,
Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Västtrafik.

12

Firmateckning

12.1

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening samt av
ledamot i förening med verkställande direktören.

12.2

Verkställande direktören tecknar firman rörande löpande förvaltningsåtgärder.

13

Finansiering

13.1

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt
genererade medel och/eller upplåning.

13.2

Parterna förbinder sig att tillföra aktiekapital i bolaget så att det har en adekvat storlek i
förhållande till Bolagets omsättning.

13.3

Part har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till
bolagets finansiering. Parterna inser att extern finansiering är en viktig del och är
överens om att sådan finansiering ska avtalas i särskild ordning.

14

Överlåtelse av avtal

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller
pantsättas utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga
parters skriftliga godkännande.
15

Övergång av aktier

15.1

Villkoren för hembud i bolagsordningen gäller vid försäljning av aktier.
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15.2

Om någon av parterna önskar avyttra aktie ska part, om säljaren så önskar, på förfrågan
av säljande part vara skyldig att förvärva dennes aktier till nominellt belopp. Sådan
förfrågan måste avses säljarens samtliga aktier och skyldigheten att förvärva aktierna
ska, såvida inte parterna kommer överens om annat, fördelas mellan kvarvarande ägare
i förhållande till deras ägarandel i bolaget. Om samtliga parter önskar avyttra sina aktier
ska parterna fatta beslut om att likvidera bolaget.

16

Utträde samt ny part

16.1

Part som upphör att vara aktieägare i Bolaget ska träda ut ur detta avtal. Tidpunkten för
sådant utträde ska vara då parten avhänder sig sina aktier.

16.2

Vid utträde i samband med överlåtelse av aktier i Bolaget till person som inte tidigare är
aktieägare ska överlåtaren tillse att förvärvaren förbinder sig att iaktta bestämmelserna i
detta avtal genom att underteckna detsamma.

17

Avtalets upphörande

17.1

Detta avtal träder i kraft då det undertecknats av samtliga Parter och ersätter det tidigare
tecknade aktieägaravtalet

17.2

Avtalet gäller tillsvidare och så länge part är aktieägare i Bolaget.

17.3

Avtalet kan sägas upp till omförhandling med 24 månaders uppsägningstid. Parterna
ska, vid uppsägning, omgående påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.

18

Övriga bestämmelser

18.1

Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen
undertecknade av samtliga parter.

18.2

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter
alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar
och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.

18.3

För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de
villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa något
ekonomiskt anspråk på den andre parten.

19

Tvistlösning

19.1

Tvist angående tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal eller därur
härflytande rättsförhållanden ska i första hand försöka avgöras genom förhandling
mellan parterna som i god anda ska sträva efter att finna en lösning på den uppkomna
tvisten.

19.2

För det fall tvisten inte kan lösas genom förhandling ska tvisten avgöras vid allmän
domstol med Malmö tingsrätt som första instans.
______________________________
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Detta Aktieägaravtal, som består av åtta (8) sidor har upprättats i sex (6) originalexemplar, av vilka
Parterna erhållit var sitt.
______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Kronoberg

Landstinget i Kalmar län

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Blekinge

Region Skåne

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Halland

Västtrafik AB

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

1.1

Om ägardirektiv och övriga styrdokument

1.1.1

Ägardirektivet är det dokument som beskriver ägarnas uppdrag till bolaget. Det sätter ramarna och förtydligar ägarnas förväntningar på bolaget.

1.1.2

Utöver ägardirektivet finns det två avtal som reglerar samarbetet om Öresundstågstrafiken – aktieägaravtalet och samverkansavtalet. Aktieägaravtalet beskriver mer detaljerat
villkoren och förutsättningarna för ägarnas engagemang i bolaget medan samverkansavtalet beskriver förutsättningarna för samarbetet om det samlade Öresundstågssamarbetet.

1.2

Syfte med bolaget

1.2.1

Bolagets ägs tillsammans av Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge, Region
Kronoberg, Landstinget i Kalmar län och Västtrafik AB. Ägarna, som är Huvudmän för
Öresundstågstrafiken inom sitt län, samverkar i enlighet med vad som framgår av, mellan
parterna ingångna, samverkansavtal och aktieägaravtal. Bolagets syfte framgår av dess
bolagsordning.

1.2.2

Bolaget ska bedriva sin verksamhet i nära samarbete med sina ägare. Bolaget förbinder
sig att svara för de uppgifter som överlämnats till Bolaget. Enskild ägare kan dock inte ge
anvisningar till bolaget eller dess styrelse/VD i frågor som ankommer på Bolaget.

1.2.3

Bolaget kan köpa tjänster av sina ägare enligt beskrivning längre ner.

1.2.4

Enskild ägare kan köpa tjänster, som ligger inom Öresundstågsverksamheten men utanför
Ägardirektivet av Bolaget. Sådant uppdrag ska godkännas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild överenskommelse mellan ägaren och Bolaget. Tjänsterna utförs därefter
för den ägarens räkning.

2

BOLAGETS FÖRVALTNING

2.1

Styrelse och verkställande direktör

2.1.1

Bolagets förvaltning fullgörs av bolagets styrelse och vd i enlighet med vad som framgår
av bolagsordning och aktieägaravtal.

2.2

Beslutsfattande

2.2.1

Inför beslut som skall fattas av Bolaget och som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall ägarnas fullmäktige eller motsvarande organ beredas tillfälle att ta
ställning till frågan.

2.2.2

Om inget annat specifikt framgår av detta direktiv, aktieägaravtal, bolagsordning eller
tvingande lag fattas styrelsebeslut med enkel majoritet.
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2.3

Bolaget ekonomi

2.3.1

Styrelsen ansvarar för Bolagets ekonomi och skall senast den 1 oktober fastställa en årlig
budget avseende Bolagets ekonomi. Om en ny budget medför en ökning med minst 4 %
av Bolagets kostnader jämfört med föregående års budget, ska den nya budgeten delges
ägarna för godkännande innan den verkställs.

2.3.2

Styrelsen ska årligen fastställa en övergripande affärsplan avseende de två närmaste åren
efter budgetåret. Planen skall delges ägarna som har möjlighet att ge respons på planen.

2.3.3

Arbetet med Bolagets budget skall koordineras med respektive ägares budgetarbete.

2.3.4

Kontinuerlig budgetuppföljning i Bolaget skall äga rum på styrelsemöten och även rapporteras till ägarna.

2.3.5

Bolaget förväntas inte ha intäkter i någon större omfattning utanför de uppdrag Bolaget
utför åt ägarna. Av Bolagets budget ska det därför med enkelhet gå att utläsa kostnaderna
för respektive uppdrag.

2.3.6

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt genererade medel och/eller upplåning.

2.3.7

Ägarna har ingen skyldighet att tillskjuta ytterligare kapital eller på annat sätt bidra till
bolagets finansiering.

2.4

Insyn i Bolagets verksamhet

2.4.1

Bolaget ska medverka till att sådan särskild kontroll som föreskrivs i 6 kap 9 § kommunallag (2017:725) kan genomföras med stöd av Bolaget.

3

UPPDRAG TILL BOLAGET

3.1

Övergripande om Bolagets uppdrag

3.1.1

Enligt Samverkansavtalet ska Bolaget hantera den operativa driften för Öresundstågstrafiken avseende följande områden:
1. Kund-, marknads- och försäljningsfrågor
2. Dagliga trafikfrågor
3. Löpande fordonsunderhåll
4. Löpande kontakter med Trafikverket och andra svenska myndigheter
5. Verkstadsdepå i Hässleholm
6. Administrativa och ekonomiska uppgifter
7. Planering operativ drift
8. Utvärdering och uppföljning

3.1.2

Genom en ändring av detta Ägardirektiv kan Bolaget få uppdrag att hantera ytterligare
operativa uppgifter.
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3.1.3

Bolaget kan, enligt Samverkansavtalet, även få ansvar för mer strategiska frågor av långsiktig karaktär.

3.1.4

Under avsnitt 3.2 nedan specificeras de operativa uppgifter som ägarna överlämnar åt bolaget att hantera i Öresundstågstrafiken.

3.1.5

Under avsnitt 3.3 nedan specificeras de strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär som överlämnas till Bolaget att hantera.

3.1.6

Bolaget bör inte bygga upp någon omfattande egen operativ verksamhet utan kan, utifrån
ekonomi och kvalitet, lägga ut operativa uppgifter på i första hand Huvudmännen och annars tredje part.

3.1.7

I första hand ska Bolaget undersöka om någon av Huvudmännen kan leverera tjänsten utifrån ekonomi och önskad kvalitet.

3.1.8

Ersättning till ägare för utförda tjänster baseras på en självkostnadsprincip och utgår för
lönekostnader, resekostnader, styrkta utlägg samt en administrativ avgift på 4 % av lönekostnaden.

3.1.9

Köp av tjänster på detta sätt skall beslutas av Bolagets styrelse och nedtecknas i särskild
överenskommelse mellan Bolaget och Huvudmannen i syfte att tjänsterna blir utförda i
enlighet med Bolagets önskemål om kvalitet och ekonomi.

3.1.10

För att fullgöra sitt uppdrag kan bolaget, efter överenskommelse med Huvudmännen, inrätta samrådsgrupper med representanter från samtliga ägare. I samverkansavtalet har
ägarna förbundit sig att, på lika villkor, delta i samrådsgrupperna.

3.2

Operativt uppdrag för Öresundstågstrafiken

3.2.1

Kund-, marknads- och försäljningsfrågor
Det övergripande kundansvaret och kundärendehantering ligger kvar på respektive part
men Bolaget får i uppdrag att hantera kund-, marknads- och försäljningsfrågor enligt följande:
 Förvaltning, administration och löpande utveckling av oresundstag.se och ”Boka
resa”
 Administrera en gemensam Bokningssupport för kunder med resplusbiljett
 Ta fram, förvalta och utveckla marknadsplan för den samlade trafiken
 Förvalta och utveckla varumärket Öresundståg
 Bilda och hålla ihop en gemensam marknadsgrupp
 Samordning av gemensam övergripande marknadsföring av hela Öresundstågstrafiken
 Delta i Huvudmännens försäljningsgrupp inom Regionsamverkan Sydsverige

3.2.2

Dagliga trafikfrågor
Bolaget får i uppdrag att hantera följande dagliga operativa trafikfrågor:
 Löpande kontakt och uppföljning med operatören och underhållaren i trafik- och
driftsfrågor.
 Driftsstörningar och ersättningstrafik, t ex prioritering vid driftstörningar.
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Dialog om prioritering av tågformering i den operativa driften, d v s beslut om tillfällig anpassning av tågstorlekar i konkreta fall av fordonsbrist, oväntat många resenärer
och liknande.
Kundbemötande och varumärke.
Ombordservice- och erbjudande, bemanningsfrågor, biljettkontroll m m.
Arbetsrutiner, utrop, utbildning mm av tågvärdar mfl som Beställaren ansvarar för

3.2.3

Löpande fordonsunderhåll
Bolaget får i uppdrag att hantera operativa frågor om löpande fordonsunderhåll, såsom:
 Kontakt med underhållaren och operatören om praktiska fordonsfrågor kopplade till
den operativa driften.
 Löpande leveransuppföljning (ex fordonstillgänglighet, städning, klotter, toaletter,
dörrar, AC osv).
 Underhållsoptimering enligt trafikavtal och underhållsavtal.
 Uppföljning av fordonens status, underhåll, teknik, förebyggande tekniskt underhåll.

3.2.4

Löpnade kontakter med trafikverket och andra svenska myndigheter
Bolaget får, utifrån den gemensamma strategiska trafikförsörjningsplanen, respektive
parts trafikförsörjningsplan och Parts beslut, uppdraget att hantera följande:
 Underhandskontakter/förhandlingar med Trafikverket angående tåglägesansökan
 Framtagande av förslag till tidtabell/tåglägesansökan i samarbete med Operatören
samt, vid behov, andra myndigheter
 Ansöka om tåglägen
 Teckna TRAV
 Teckna och förvalta TRAV
 Indatera i REBUS

3.2.5

Verkstadsdepå Hässleholm
Bolaget får i uppdrag att, utöver det uppdrag som åvilar Bolaget enligt särskilt tecknad
överenskommelse om ansvar för verkstadsdepån i Hässleholm, även uppdrag att
 Vara hyresgäst och kravställare mot fastighetsägaren
 Hyra ut depån till underhållaren i andra hand
 I övrigt hantera depåfrågor kopplade till underhållsavtalet.

3.2.6

Administrativa och ekonomiska uppgifter
Bolaget får i uppdrag att
 Årligen ta fram affärsplan och budgetunderlag för trafiksystemet.
 Praktiskt arbete med kontroll av fakturor från operatören, underhållaren och Trafikverket.
 Framtagande av samlad ekonomisk information rörande hela trafiksystemet.
 Hantering av samtliga frågor rörande avtal med entreprenör, underhållsleverantör och
leverantör av ersättningstrafik.
 Administrera fordonsavräkning enligt särskilt beslut om avräkning av fordonskapacitet
 Sammanställa och förvalta statistik och andra uppgifter om trafiksystemet (resande,
produktion, NKI mm).
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Långsiktig ekonomisk plan för hela Öresundstågsverksamheten som redovisar den
ekonomiska utvecklingen på lång sikt inklusive investeringsbehov.
Uppdrag som är kopplade till ekonomistyrning, till exempel ekonomisk uppföljning av
Öresundstågsverksamheten, främst fördelning av kostnader mellan ägarna, ska inte läggas
ut på en tredje part såvida inte styrelsen är enig därom.
3.2.7

Planering operativ drift
Bolaget får i uppdrag att hantera
 Planering av tågformering i den operativa driften, beslut om tillfällig anpassning av
tågstorlekar i konkreta fall av fordonsbrist, oväntat många resenärer, evenemangstrafik och liknande
 Driftsstörningar och ersättningstrafik, t ex prioritering vid driftstörningar
 Samordna ersättningstrafik
 Ta fram förslag på tidtabell, formering av tåg etc. utifrån respektive parts beställning

3.2.8

Utvärdering och uppföljning
Bolaget får i uppdrag att hantera utvärdering och uppföljning av trafik- och underhållsavtal, t ex
 Uppföljning och rapportering för hela trafiksystemet exempelvis gällande resandeutveckling, punktlighet, kundnöjdhet, intäkter, produktion mm.
 Vecko- och månadsrapportering enligt trafikavtalen.
 Uppföljning av kvaliteten i trafiken, punktlighet, utförandegrad, produktion, bemanning, visering mm.
 Kvalitetsmätning avseende trafiken
 Ombordmätning samt Kvalitetskontroller (via t ex mystery riders).
 Uppföljning av incitamentsmodellen med operatören och kontroll av bonus och viten.
 Ta fram helhetsbild, uppföljning och utvärdering av ekonomi

3.3

Strategiska frågor och frågor av långsiktig karaktär

3.3.1

Enligt Samverkansavtalet kan Bolaget få ansvar att hantera följande långsiktiga och strategiska frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
Fordonsanskaffning
Övergripande fordonsplanering
Vision, varumärke och affärsidé
Fordonsförvaltning
Avtalspart i upphandlade avtal
Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet mm
Strategisk övergripande långsiktig tågplanering

Nedan följer de av ovanstående områden som Bolaget får ansvar för samt en precisering
av dessa
3.3.2

Långsiktig utveckling av den gemensamma trafiken
Bolaget får i uppdrag att:
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Vaka över utvecklingen av Öresundstågstrafiken samt regelbundet stämma av utförd
trafik utifrån överenskomna målsättningar
Utvärdera den utförda trafiken med avseende på resandeutveckling, kvalitet, rese-produkter, samarbetet med leverantörer och samarbetet med övriga aktörer.
Årligen genomföra en strategisk framtidsanalys med en plan för utveckling och förbättring av trafiken

Bolaget ska även ta fram underlag och förslag till beslut inom följande områden:
 Plan för långsiktig utveckling av trafiken
 Affärsplan för den gemensamma delen av trafiken, utifrån länens trafikförsörjningsprogram, tågplaner mm.
3.3.3

Fordonsanskaffning
Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

3.3.4

Övergripande fordonsplanering
Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

3.3.5

Vision, varumärke och affärsidé
Bolaget får i uppdrag att:


3.3.6

Förvalta och utveckla vision, varumärkeslöfte och affärsidé för den samlade
Öresundstågstrafiken

Fordonsförvaltning
Bolaget får i uppdrag att:


Samordna fordonsförvaltningen och bereda ärenden.

3.3.7

Avtalspart i upphandlade trafik- och eller underhållsavtal
Bolaget erhåller för närvarande inget uppdrag

3.3.8

Linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet
Bolaget får i uppdrag att samordna och hålla ihop arbetet med att ta fram förslag på linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet. För frågor som berör beslut eller beredning, av
ärenden som rör linjesträckning, uppehållsbild och turtäthet, och som överlämnats till Bolaget enligt uppdrag i Ägardirektiv, ska följande ordning gälla för beslut på bolagsstämma
eller styrelsemöte.



Beslut i frågor som berör hela den svenska Öresundstågstrafiken skall representanter
från alla Parter delta i.
Frågor som endast berör vissa delar av den svenska Öresundstågstrafiken skall Parter
som direkt berörs av dessa delar av trafiken (Berörda Parter) först ha ett samråd om
innan beslut tas. En Part är Berörd Part om frågan gäller trafik i Partens län eller om
den påverkar trafiken i Partens län. Om majoriteten av Berörda Parter kan enas om ett
sådant förslag till beslut, skall alla Parter besluta i enlighet med förslaget. Om majoriteten av Berörda Parter inte kan enas om ett förslag till beslut, skall frågan avföras
från dagordning på stämman eller styrelsemötet utan att omröstning äger rum. Med
majoritet av Berörda Parter avses i styrelsen en majoritet av Berörda Parters styrelseledamöter och på bolagsstämma en majoritet av Berörda Parters röster. Vad gäller
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Blekinge Kustbana förutsätter ett giltigt beslut dock att Skånetrafiken och Blekingetrafiken är överens.
Beslut i Bolaget ska iaktta följande direktiv:






Ökning eller minskning av trafikvolym i ett län ska ha stöd i den Partens trafikförsörjningsprogram. Om programmet medger flexibilitet i trafikvolymen ska beslut
som medför ökad trafikvolym i ett län och därmed ökade kostnader avseende ersättning till operatör eller fordonskapacitet godkännas av Part i det länet.
Trafikuppdrag och uppehållsmönster för varje avgång: Avgångsstation, slutstation
och uppehållsmönster ska följa de förhållanden som gäller vid tidpunkten för undertecknande av Samarbetsavtalet. Tillägg av ytterligare uppehåll på en viss linje ska
berörda Parter godkänna varvid uppehållsmönster för en enskild tågavgång endast berör de Parter i vars län utgångsstation, mellanliggande station/er eller slutstation är
placerade. Varje Part äger alltid rätt att själv ta bort ett uppehåll vid station i sitt län.
Tågstorlek: Part beslutar om storlek på tåg inom sitt län. Om storleken på tåg inom ett
län på grund av driftstekniska skäl leder till överdimensionering och ökade kostnader
(tågdrift, ombordservice, kapitalkostnader) för ett annat län, ska den Part som beslutat
om tågstorleken svara för de ökande kostnaderna.

Vid beslut i Bolaget ska vägledning hämtas från följande principer:



3.3.9

Spårkapacitet ska utnyttjas på bästa och effektivaste sätt.
Trafiken ska vara ändamålsenlig ur ett operatörsperspektiv: omlopp, underhållsbehov
etc.
Trafiken ska utformas så att resenärerna erbjuds en god kvalitet och service.

Strategisk övergripande långsiktig tågplanering
Bolaget får i uppdrag att:



Utifrån länens strategiska trafikplaner sammanställa och underhålla en strategisk plan
för Öresundstågstrafiken

4

ÖVRIGA VILLKOR

4.1

Giltighet

4.1.1

Detta Ägardirektiv ersätter tidigare ägardirektiv och träder i kraft då det undertecknats av
samtliga Parter samt antagits av bolagsstämman.

4.1.2

Ägardirektivet är giltigt till dess annat ägardirektiv tagits fram och beslutats på bolagsstämma.
______________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Kronoberg

Landstinget i Kalmar län
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_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Blekinge

Region Skåne

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

______________den___ /___ 2018

______________den___ /___ 2018

Region Halland

Västtrafik AB

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________

…… / ……

16

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK448
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-03-21

Regionstyrelsen

Utredningsuppdrag för trafikering på kort sikt på
Markarydsbanan

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt trafiknämnden att i samråd med Hallandstrafiken och Skånetrafiken
utreda förutsättningarna för trafikering på kort sikt på Markarydsbanan, med stopp
i Laholms kommun.

Sammanfattning
Trafikverket presenterade sin åtgärdsvalsstudie (ÅVS) över Markarydsbanan den
13 mars 2018. I denna klargörs förutsättningarna för persontrafik på sträckan
Markaryd-Halmstad, inklusive nödvändiga investerings- och infrastrukturåtgärder.
Tidplanen för åtgärderna är ännu inte beslutad, eftersom den nationella
infrastrukturplanen inte är fastställd.
Region Halland har, parallellt med trafikverkets arbete, beslutat att utreda
förutsättningarna för trafikstart på sträckan innan alla infrastrukturåtgärder
genomförts. Utredningen ska genomföras av trafikorganisatörerna i de tre berörda
regionerna, som är Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Hallandstrafiken.
I utredningen ska ingå vilken trafik som är praktiskt möjlig samt en beskrivning av
konsekvenser och kostnader av trafikeringen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

–

Sida 1 av 1

17

Svar på motion
Diarienr: 17RK2226
Handläggare: Agneta Karlsson, Säkerhets- och lolkautvecklingsenheten
Datum: 2018-03-21

Regionfullmäktige

Svar på motion – Nolltolerans mot hot och våld

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

Sammanfattning
Pernilla Tornéus (M) och Viktor Emilsson (M) har i en motion föreslagit:
att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner
kring hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om dessa
och om det eventuellt behövs nya rutiner, samt
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte
med säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur
medarbetarna kan skyddas från hot och våld.
Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad, med hänvisning
till det pågående och redan genomförda arbetet i verksamheten.
Svar på motion
Region Kronoberg har sedan den 31 januari 2018 en ny Riktlinje för
personsäkerhet vid hot och våld, som beskriver ramverket för säkerhetsarbetet
före, under och efter händelser som innefattar hot eller våld. En checklista för de
åtgärder verksamheterna ska vidta vid en hot- eller våldssituation finns därutöver,
baserat på riktlinjen. Verksamheternas nuvarande rutiner för hot och våld
kommer att revideras enligt den nya riktlinjen. För detta finns en framtagen mall
för stöd vid utformning av verksamhetsanpassade rutiner avseende hot och våld.
Region Kronoberg har sedan en längre tid avtal med vaktbolag, som finns fysiskt
på Centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett vid fasta tidpunkter. Vid akuta
behov kan verksamheterna därutöver kontakta vaktbolaget för hjälp dygnet runt.
Rutinen för detta är väl känd ute verksamheten, har använts och innebär att
personal kan känna sig trygg när de vet att de kan få akut hjälp om det behövs.
Om något allvarligt inträffar kopplas även polis in. Andra exempel på genomförda
åtgärder är kameraövervakning och överfallslarm. För närvarande pågår en
översyn av befintlig kameraövervakning, med en bedömning om denna behöver
utökas inom de mest utsatta verksamheterna. Utbildning om hot och våld har
tidigare genomförts, översyn av nuvarande utbildning kommer att göras i
samverkan med polisen.
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 17RK2226
Handläggare: Agneta Karlsson, Säkerhets- och lolkautvecklingsenheten
Datum: 2018-03-21

Region Kronoberg är en trygg och säker arbetsplats för medarbetarna.
Flera åtgärder har och kommer att genomföras i syfte att bedriva ett proaktivt
personalsäkerhetsarbete. I detta arbete sker en samverkan med vaktbolag, polis
och medarbetare.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna är i nuläget svåra att bedöma. Pågående översyn
av kameraövervakning och utbildning inom hot och våld behöver genomföras,
innan en kostnadsberäkning kan tas fram.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Nolltolerans mot hot och våld
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1 Inledning
Hot och våld riktat mot personal, patienter, besökare samt egendom i Region
Kronoberg utgör en allvarlig och reell problematik som aldrig kan eller ska
accepteras. Handlingarna utgör ett hot mot den personliga tryggheten, men kan
också påverka allmänhetens förtroende för organisationen, samt det demokratiska
systemet, negativt. På så sätt utgör handlingarna ett angrepp på organisationen
och demokratin som helhet.
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter1 är Region Kronoberg som arbetsgivare
skyldig att arbeta systematiskt för att minimera risken för hot och våld i
arbetsmiljön. I Reglemente för säkerhet inom Region Kronoberg2 anges också att
organisationen ska bedriva ett proaktivt personsäkerhetsarbete med syfte att skapa
en säker arbetsmiljö för anställda, och samtidigt tillhandahålla en trygg miljö för
bland annat patienter, besökare och resenärer.
Denna riktlinje har tagits fram för att skapa ett regionövergripande ramverk för
säkerhetsarbetet före, under och efter händelser som innefattar hot eller våld i
Region Kronoberg. Riktlinjen omfattar samtliga medarbetare, inhyrd personal,
studerande samt verksamheter som bedrivs på entreprenad. Förtroendevalda
omfattas inte av denna riktlinje, utan berörs särskilt i Riktlinjer gällande hot, våld och
trakasserier mot förtroendevalda.
Denna riktlinje utgör en del i Region Kronobergs systematiska säkerhets- och
arbetsmiljöarbete, och ska leda till konkreta åtgärder för att höja säkerheten i
organisationens verksamheter.
1.1

Syfte

Syftet med riktlinjen är att beskriva en gemensam grundnivå för hur Region
Kronoberg ska arbeta med att förebygga, hantera, bearbeta samt dra lärdom av
hot och våld, så att säkerhet och trygghet uppnås i organisationen.
1.2

Definitioner

Hot
Uttalande eller handling som är ägnad att skapa obehag, rädsla eller fruktan för
någons säkerhet. Hotelsen kan riktas mot person, verksamhet eller egendom.
Våld
En aggressiv handling som leder till fysisk eller psykisk skada.

1
2

AFS 1993:2 - Våld och hot i arbetsmiljön
16RK593-3
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2 Ansvar och rollfördelning
Region Kronoberg ansvarar för att bedriva ett aktivt och proaktivt personsäkerhetsarbete avseende hot och våld, och har som arbetsgivare huvudansvaret
för arbetsmiljön i organisationen.
Ansvaret för arbetet mot hot och våld är fördelat enligt nedan och följer Reglemente
för säkerhet inom Region Kronoberg.
Regionfullmäktige har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet inom
Region Kronoberg. Fullmäktige beslutar om syfte, ansvarsfördelning,
genomförande samt uppföljning för det övergripande säkerhetsarbetet i Reglemente
för säkerhet inom Region Kronoberg, där personsäkerhetsarbetet ingår.
Regionstyrelsen är arbetsmiljöansvariga och skapar förutsättningar för
verksamheterna att lösa förelagda uppgifter.
Nämnder, styrelser och helägda bolag har utifrån reglementet ovan ansvar för
att ett proaktivt personsäkerhetsarbete bedrivs i verksamheterna avseende hot och
våld.
Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att arbetet med
personsäkerhet avseende hot och våld inom Region Kronoberg är organiserat på
ett riktigt sätt. Regiondirektören utgör fastställare av denna riktlinje.
Förvaltningsdirektörer/motsvarande arbetar på uppdrag av regiondirektören
och har ansvar för arbetet med personsäkerhet avseende hot och våld inom sina
respektive verksamhetsområden.
Centrumchefer/verksamhetschefer/avdelningschefer/enhetschefer i
linjeorganisationen arbetar på uppdrag av närmst överordnad chef och har ansvar
för att organisera, leda, verkställa samt följa upp personsäkerhetsarbetet inom sitt
verksamhetsområde.
Närmsta verksamhetsansvariga chef ansvarar vid inträffad händelse för att
anmälan görs till Polis, Försäkringskassa samt Arbetsmiljöverket. Chef ansvarar
också för att avvikelse görs i Synergi, att stödinsatser sätts in till drabbad personal
samt att en ny riskbedömning görs på verksamheten för riskreducerande åtgärder.
Medarbetare ansvarar för att ha ett säkerhetsmedvetande i det dagliga arbetet
samt att följa verksamheternas lokala rutin avseende hot och våld. Varje
medarbetare ska vara uppmärksam på risker, och ska rapportera eventuella
avvikelser/händelser till närmsta chef samt i systemet Synergi.
HR-avdelningen ansvarar för det strategiska arbetet med arbetsmiljö och hälsa i
organisationen samt utgör ett strategiskt stöd till ledningen och den
verksamhetsnära HR-funktionen. Säkerhetsenheten och HR-avdelningen
samarbetar på central nivå och arbetar strategiskt i hela säkerhetsprocessen. Den
verksamhetsnära HR-funktionen kan bistå verksamheterna med stöd i
efterarbetet, till exempel gällande företagshälsovård och rehabiliteringsplanering.
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Strategiska säkerhetsenheten ansvarar för att utforma och revidera riktlinjer
avseende personsäkerhet vid hot och våld, att det finns ett gemensamt
utbildningskoncept i organisationen, samt utgör ett stöd till verksamheter,
förvaltningsledning och förtroendemannaorganisation. Enheten arbetar strategiskt
och följer upp, kvalitetsgranskar samt rapporterar det samlade arbetet mot hot
och våld, samt samverkar med säkerhetssamordnare fastigheter i arbetet med
skyddsåtgärder.
Säkerhetssamordnare fastigheter arbetar operativt och stödjer verksamheterna
såväl i det förebyggande säkerhetsarbetet som efter en inträffad händelse.
Huvudskyddsombud/skyddsombuden/arbetsplatsombud arbetar för att
övervaka samt förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna. Skyddsombuden har en
viktig roll i arbetet med att förebygga hot och våldssituationer, dels genom sitt
deltagande vid skyddsronden, dels genom att löpande uppmärksamma
arbetsgivaren på risker i verksamheten.

3 Säkerhetsprocessen
Säkerhetsprocessen handlar om att arbeta i perspektiven före, under och efter en
oönskad händelse.

Hot och våld

FÖRE

UNDER (AKUT SKEDE)

EFTER

Riskhantering

Larma

Informera närmsta chef

Rutiner för hot och våld

Hantera händelsen

Chef informerar:

Taktiskt agerande

- Anhöriga
- Internt

Ta hand om drabbade

Chef kontaktar:

Utbildning/introduktion

- HR-funktion
- Säkerhetssamordnare
- Skyddsombud
Säkerhetskultur/riskmedvetande

Ta hand om arbetslaget

Anmälan/rapport:
- Polisen
- Arbetsmiljöverket
- Försäkringskassan
- Avvikelse i Synergi
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Skyddsåtgärder

Ge medicinsk hjälp vid behov

Stöd till utsatt:
- Krisstöd
- Skyddsåtgärder

Avvisa/ hänvisa person

Följ upp och åtgärda:
- Utvärdering
- Riskbedömning/analys
- Åtgärder/revidering av
rutiner

Tabellen visar vilka aktiviteter som ska ingå i arbetet före, under (akut skede) och efter
en hot- och våldshändelse.

4 Förebyggande åtgärder
Region Kronoberg ska arbeta systematiskt och proaktivt för att förebygga hot och
våld i arbetsmiljön. I det förebyggande arbetet ingår bland annat riskhantering,
utbildning, skyddsåtgärder samt att upprätthålla rutiner för personsäkerhet vid hot
och våld.
4.1

Riskhantering

Varje arbetsplats ska årligen inventera, analysera och bedöma risker för hot och
våld i verksamheten. Detta kan göras inom ramen för den årliga skyddsronden
eller utgöra en del i verksamhetens årliga riskanalys, och utgör ett led i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Riskanalysen ska täcka in samtliga delar/områden/arbetsmoment i verksamheten
och särskilt beakta förändringar avseende bland annat lokaler, omvärldsläge,
personalsammansättning, avvikelser samt målgrupp. Analysen ska dokumenteras i
Platina och åtgärder ska vidtas så att risken för hot och våld så långt som möjligt
förebyggs. Åtgärder följs sedan upp vid den årliga riskanalysen.
För genomförandet av riskanalyser använder Region Kronoberg SKL:s metodik
för riskanalyser3. Som ett stöd för genomförande samt dokumentation finns mall
på intranätet under: stöd och service/krisberedskap, säkerhet och brandskydd.
4.2

Rutiner för personsäkerhet vid hot och våld

Samtliga verksamheter ska ha dokumenterade rutiner för vad chefer och
medarbetare ska göra före, under och efter en händelse som innefattar hot och
våld på arbetsplatsen. Rutinerna ska vara kända av/tillgängliga för samtliga
medarbetare samt vara lokalt anpassade utifrån rådande risksituation. Rutinerna
revideras och uppdateras i samband med den årliga riskanalysen, samt vid behov.
På intranätet finns en mall för utformning av rutiner avseende hot och våld.
Denna ska användas så att arbetet likriktas samt når upp till kraven i styrande
3

SKL (2015). Riskanalys och händelseanalys – Analysmetoder för att öka patientsäkerheten. LTAB 2015.
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regelverk. Som komplement till rutinerna finns en generell checklista för
hanteringen av hot och våld i det akuta skedet. Mall och checklista återfinns på
intranätet under: stöd och service/krisberedskap, säkerhet och brandskydd.. Strategiska
säkerhetsenheten ansvarar för att utforma och tillhandahålla dessa stöddokument.
4.3

Utbildning

Chefer ansvarar för att medarbetare har tillräckliga kunskaper om hot och våld på
arbetsplatsen. Medarbetare ska introduceras och utbildas i hanterandet av hot och
våld, samt fortlöpande informeras om risker och de säkerhetsrutiner som råder i
aktuell verksamhet. Arbetsplatsträffar kan utgöra ett lämpligt forum för
information och dialog om händelser, rutiner, risker och förhållningssätt avseende
hot och våld.
Strategiska säkerhetsenheten, i samverkan med HR-avdelningen, ansvarar för att
det finns ett utbildningskoncept för preventiv hot- och våldshantering inom
Region Kronoberg, riktat till chefer, medarbetare, nyanställda samt
förtroendevalda.
4.4

Säkerhetskultur

En god säkerhetskultur är avgörande för möjligheten att förebygga hot och våld
och ska utgöra en naturlig del i organisationens säkerhetsarbete. Den innefattar ett
ständigt lärande av våra fel och misstag, där fokus är att identifiera nuläge, hur vi
kan förbättra säkerheten samt hur vi förhindrar att hot- och våldshändelser
inträffar igen.
En god säkerhetskultur är en självklar del i det dagliga arbetet och ska genomsyra
samtliga delar av organisationen. Det råder en god säkerhetskultur när samtliga
anställda har kunskap och förståelse för riskerna i den egna verksamheten, deras
konsekvenser, och samtidigt agerar för att förebygga dem.
En väl utvecklad säkerhetskultur innebär en ökad förmåga att förebygga oönskade
händelser, men också att hantera händelser som ändå inträffar.

4.5

-

En god säkerhetskultur handlar om att alltid rapportera fel, brister och
händelser.

-

En god säkerhetsförmåga handlar om organisationens och den enskildes
förmåga att lära av fel, misstag och oönskade händelser.

-

Ett sätt att förbättra säkerhetskulturen är att mäta den, vidta åtgärder och
mäta den igen.
Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder har som gemensamt syfte att höja säkerheten i verksamheterna
och minska risken för hot och våld, och kan bestå av generella eller riktade
åtgärder. Behovet av skyddsåtgärder i verksamheten, eller för en utsatt
medarbetare, ska alltid grunda sig i en riskbedömning. I arbetet med
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skyddsåtgärder kan den strategiska säkerhetsenheten, samt säkerhetssamordnaren,
stödja verksamheterna med bedömningar och rådgivning.
Nedan beskrivs de skyddsåtgärder som Region Kronoberg har tillgång till.
4.5.1

Ordningsvakt och väktare

Region Kronoberg har ett centralt upphandlat avtal med privat säkerhetsföretag.
Avtalet omfattar bevakningstjänster, larmmottagning samt larmutryckning.
Inom Centrallasarettet i Växjö och Lasarettet i Ljungby finns det stationerade
ordningsvakter på förutbestämda tider. Utöver detta kan flertalet verksamheterna
enligt överenskommelse påkalla väktare vid behov via fördefinierat
telefonnummer. Kontaktvägar till ordningsvakt och väktare finns på interna
webben samt anges i lokala rutiner.
Inställelsetiden, vid larm eller påkallat behov för väktare/ordningsvakt är på
sjukhusområdena snarast men senast inom 10 minuter. Övriga objekt är
inställelsetiden snarast men senast inom 20 minuter.
4.5.2

Överfallslarm/personlarm

Överfallslarm och personlarm kan användas i verksamheter där riskbedömningen
påvisat en höjd risk för hot eller våld i arbetsmiljön. Valet av larmanordning ska
ske utifrån verksamhetens behov och förutsättningar, och görs i dialog med
fastigheters säkerhetssamordnare. Lokala rutiner ska finnas, vara anpassade efter
verksamheten, innehålla instruktioner för hur medarbetare ska agera vid larm,
samt hur ofta samt på vilket sätt larmrutiner ska övas. Larmrutiner ska vara kända
av samtliga medarbetare.
4.5.3

Kameraövervakning

Kameraövervakning i Region Kronoberg ska i första hand användas i preventivt
syfte, som entréövervakning (inte inspelning) för att förhindra
obehöriga/våldsamma personer tillträde till våra lokaler. I vissa verksamheter
finns andra krav och syften med kameraövervakningen och styrs då av andra
regelverk.
Vid behovsbedömningen för kameraövervakning är det viktigt att först undersöka
om det finns möjligheter att göra förändringar i den fysiska och sociala miljön för
att höja säkerheten.
Strategiska säkerhetsenheten ansvarar för utformning av riktlinjer avseende
kameraövervakning i Region Kronoberg. Säkerhetssamordnaren inom fastigheter
utgör ett stöd till verksamheterna avseende kameraövervakning och ansvarar för
tillståndsansökan till Länsstyrelsen.
4.5.4

Riskbedömning och säkerhetssamtal

Den strategiska säkerhetsenheten, samt säkerhetssamordnare fastigheter, kan vid
behov genomföra säkerhetssamtal och riskbedömningar med medarbetare som
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varit, eller befaras bli, utsatta för allvarligare former av hot och våld kopplat till
sitt arbete.
Syftet med riskbedömningen är att skapa en välgrundad uppfattning av eventuell
hotbild. Denna ligger till grund för planering av eventuella skyddsåtgärder, samt
inriktningen på det efterföljande säkerhetssamtalet.
I säkerhetssamtalet diskuteras riskmedvetande samt praktiskt förhållningssätt i
vardagen för att minimera riskerna för hot och våld. Personen får genom detta ett
stöd för att kunna vidta säkerhetsskyddade åtgärder utifrån aktuell hotbild.
4.5.5

Personskydd och skyddade personuppgifter

I särskilda fall kan Polismyndigheten göra bedömningen att hotbilden är så
allvarlig och överhängande mot en person att ett personskydd bör aktiveras.
Denna bedömning görs alltid av Polismyndigheten och förutsätter att en
brottsanmälan gjorts. Strategiska säkerhetsenheten kan vägleda och informera
utsatt person om möjligheterna, samt bistå med kontaktvägar.
Det kan hända att patienter, besökande samt kunder har ett aktiverat
personskydd, antingen polisiärt eller genom auktoriserat bolag. Då Region
Kronoberg inte kan tillhandahålla dessa tjänster för patienter/besökande är
utgångspunkten att de tillåts medfölja om det bedöms nödvändigt för personens
säkerhet.
Om det föreligger en konkret och allvarlig hotbild mot en person kan ansökan
göras till Skatteverket om skyddade personuppgifter. Strategiska säkerhetsenheten
kan ge drabbad medarbetare stöd i ansökningsprocessen samt bistå Skatteverket
med nödvändig information för beslutet.

5 Under händelse med hot och våld (akut skede)
5.1

Larma

Vid en hot och våldshändelse ska den första åtgärden alltid vara att påkalla hjälp
genom att larma kollegor, ordningsvakt/väktare samt Polis (112). I de fall
överfallslarm och/eller personlarm finns tillgängliga används dessa. Situationen
samt de lokala rutinerna för hot och våld styr valet av larmmottagare, men
ordningsvakt/väktare samt polis ska alltid larmas om situationen anses som
allvarlig utifrån givna förutsättningar.
Så snart situationen tillåter ska närmsta verksamhetsansvariga chef underrättas om
händelsen. Närmst berörd chef ansvarar för att drabbad och utsatt medarbetare
tas om hand i det akuta skedet.
Om situationen utgör, eller kan eskalera till, en allvarlig händelse ska Region
Kronobergs Tjänsteman i beredskap (TiB) alltid underrättas.
TiB nås på telefon 08-45 42 416. Fråga efter Region Kronobergs TiB.
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5.2

Hantering av händelse

Hur man ska/bör agera under en händelse med pågående hot och våld varierar
bland annat avseende arbetsplatsens utformning samt målgrupp, hotaktör,
personaltäthet och träning i att hantera hot och våldssituationer, tid på dygnet
samt tillgång till säkerhetspersonal. Det taktiska agerandet ska därför alltid följa de
lokalt anpassade rutinerna avseende hot och våld.
Den grundläggande utgångspunkten vid hot och våldssituationer är att personlig
säkerhet, hälsa och liv alltid ska sättas i främsta rummet. Det är därför viktigt att
agera taktiskt, med ett högt säkerhetsmedvetande samt att aldrig utsätta sig själv,
kollegor, besökare eller patienter för onödiga risker. Utsatta och drabbade
personer ska ges omgående vård och stöd så snart situationen tillåter.
Vid inringande hot ska checklista hot användas. Denna återfinns på intranätet under
stöd och service/krisberedskap, säkerhet och brandskydd.
5.3

Nödvärn och nödrätt

Enligt 24 kap brottsbalken (1962:200) gäller rätten till nödvärn vid ett påbörjat
eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Det innebär i en
akut hot- och våldssituation att man har en laglig rätt att försvara sig mot ett
fysiskt angrepp, men också att hjälpa en annan person som utsätts för angrepp (ex
kollega eller patient).
Syftet med nödvärn är att minska skadorna av ett fysiskt angrepp samt att avbryta
handlingen, för att kunna sätta sig själv eller andra i säkerhet. Den egna
våldsanvändningen ska stå i proportion till det våld du (eller någon annan) utsätts
för/riskerar att utsättas för och får inte vara uppenbart oförsvarligt.
Rätten till nöd medger också ansvarsfrihet för handlingar som annars räknas som
brottsliga, om fara hotar liv, hälsa, egendom eller annat av rättsordningen skyddat
intresse. Handlingen får utifrån farans beskaffenhet, möjlig skada samt
omständigheterna i övrigt inte vara oförsvarliga. Nödrätten gör det alltså möjligt
att använda fysiskt våld för att avstyra självdestruktiva handlingar som hotar
individens egna liv och hälsa.
5.4

Avvisning av person

Medarbetare har rätt att från Region Kronobergs lokaler muntligt avvisa personer
som inte följer verksamhetens regler, exempelvis genom att uppträda hotfullt eller
våldsamt. Ordningsvakt eller polis kan vid behov tillkallas och har befogenhet att
fysiskt avvisa personer.
5.4.1

Avvisning av vårdsökande i hälso- och sjukvården

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje person som vänder sig till hälso- och
sjukvården, om det inte är uppenbart obehövligt, ges en medicinsk bedömning.
Varje fall måste bedömas individuellt.
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Vårdsökande kan inte avvisas om vårdbehov föreligger, men vård som inte är akut
kan tillfälligt nekas eller begränsas om den på grund av patientens uppträdande
inte går att genomföra på ett säkerhet sätt.
I de fall patientens beteende hindrar vårdpersonalen från att ge vård på ett säkert
sätt, både med hänsyn till patienten och med hänsyn till arbetsmiljön för
medarbetare, kan en patient efter en bedömning i det enskilda fallet hänvisas att
söka icke akut vård på annan enhet. Strävan ska dock alltid vara att nå en
överenskommelse med patienten och få dennes samtycke till ett eventuellt byte av
vårdenhet.
En hänvisning till annan vårdenhet utan patientens medgivande kan först ske efter
att alla tänkbara åtgärder vidtagits vid patientens ordinarie enhet (exempelvis
dubbelbemanning, särskild lokal, samtal och stöttning för medarbetare). Patienten
ska få individuellt utformad information om åtgärden. Före överlämning ska
handlingsplan upprättas mellan överlämnande och mottagande vårdenhet kring
hur överlämningen ska gå till. Mottagande enhet ska vara väl införstådd i
problematiken kring patienten och ge sitt fulla samtycke för att en överföring ska
kunna ske.
5.5

Medarbetares uppgifter

Om det i samband med en hot- och våldshändelse kommer frågor om berörda
medarbetares personuppgifter ska säkerhetssamordnaren, alternativt den
strategiska säkerhetsenheten, konsulteras innan uppgifter lämnas ut. Sekretess kan
föreligga för såväl namn, hemadress, personnummer samt andra uppgifter
kopplade till person.
I särskilt utsatta verksamheter bör rutiner för exponering av medarbetares
namn/uppgifter fastställas.

6 Efterarbete
Efter en händelse där hot eller våld riktats mot medarbetare, patienter eller
besökare är det viktigt att vidta omedelbara åtgärder för att omhänderta drabbad
medarbetare, att anmäla brott och skada till berörda myndigheter samt rapportera,
följa upp och vidta åtgärder för att minska risken för att liknande händelser
inträffar igen.
6.1

Information och anmälan

Drabbad medarbetare/berörd personal ska snarast efter händelse med hot
eller våld:
-

Informera närmsta verksamhetsansvariga chef om händelsen.

-

Rapporteras händelsen som en avvikelse i verktyget Synergi för att
säkerställa samt underlätta arbetet med uppföljning och förbättringar.

Region Kronobergs hållning är att hot och våld aldrig kan accepteras och att brott
därför alltid ska Polisanmälas.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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-

Den utsatta medarbetaren bör därför omgående anmäla brott till Polisen.
Närmsta ansvariga chef kan ge stöd och stöttning i processen.

Närmst ansvarig chef ansvarar för att:

4

-

I omedelbar anslutning till händelsen ta kontakt med den drabbade
medarbetaren. Ge stöttning samt informera om vilket stöd arbetsgivaren
kan ge i form av företagshälsovård, krisstöd samt eventuella
säkerhetssamtal/skyddsåtgärder. Bedöm behov av direkta insatser.

-

Vid behov kontakt anhöriga.

-

Informera intern inom verksamheten.

-

Kontakta HR-funktionen för stöd i efterarbetet.

-

Kontakta skyddsombud, säkerhetssamordnaren samt, vid bedömt behov,
den strategiska säkerhetsenheten.

-

En polisanmälan görs angående händelsen. I första hand görs anmälan av
utsatt medarbetare. I andra hand görs anmälan av dig som chef i samråd
med den som utsatts för hot eller våld.

-

En anmälan görs utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket4. Anmälan ska ske
om händelsen lett till svårare personskada eller dödsfall, drabbat flera
medarbetare, eller inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

-

Arbetsskadeanmälan görs till Försäkringskassan om händelsen har
resulterat i skada, eller senare resulterar i ohälsa/skada. I Synergi finns
Försäkringskassans blankett för anmälan.

-

Informera medarbetaren om AFA Försäkring och möjligheten att via dem
ansöka om extra ersättning vid sjukdom eller olycksfall. Ansökan/anmälan
görs av medarbetaren på www.afa.se.

-

Att alltid rapportera händelsen som en avvikelse i Synergi.

-

Att lämpliga skyddsåtgärder sätts in för utsatt medarbetare om hotbild
kvarstår. Dialog sker då med den strategiska säkerhetsfunktionen som
utgör ett stöd till verksamheterna samt aktuell medarbetare.

-

Att händelsen följs upp, att en ny riskbedömning görs på verksamheten
samt att lämpliga åtgärder vidtas för att minimera risken för liknande
händelser i framtiden.

https://anmalarbetsskada.se/
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6.2

Anmälan av brott i Region Kronobergs lokaler

Region Kronobergs hållning är att hot och våld aldrig kan accepteras och därför
alltid ska anmälas till Polisen. Anmälan görs i första hand av brottsoffret (kollega
eller patient/besökare), men kan också göras av en medarbetare som sett eller fått
kännedom om utsattheten. I det senare fallet måste dock hänsyn tas till
offentlighets- och sekretesslagen.
Om en medarbetare ser ett pågående brott i våra lokaler ska Polisen underrättas
omgående. Ett pågående brott medför att rådande sekretess bryts.
Om en medarbetare inte har sett brottet får en anmälan göras till Polis eller
åklagare om man misstänker brott mot någon som inte fyllt 18 år och om
brottet gäller:
-

”brott mot liv och hälsa” (t ex mord, dråp, misshandel, vållande till annans
död).

-

”brott mot frihet och frid” (t ex människorov, olaga frihetsberövande,
olaga tvång, olaga hot, ofredande).

-

”sexualbrott” (t ex våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt
ofredande, koppleri, förförelse av ungdom).

Om den som utsatts för brottet däremot är över 18 år får sjukvårdspersonal
enbart göra en polisanmälan om de misstänker brott som har ett minimistraff
på ett års fängelse. Uppgår straffvärdet inte till minimistraffvärdet får alltså inte
medarbetare bryta sekretessen genom att göra en polisanmälan.
Det kan som lekman vara svårt att avgöra om misstänkt brott mot person över 18
år uppfyller de sekretessbrytande kriterierna, och därmed kan anmälas till Polisen.
Exempel på brott som har ett års fängelse som minimistraff är:

6.3

-

Mord, dråp, grov misshandel samt grovt vållande till annans död.

-

Människorov, människohandel samt grovt olaga frihetsberövande.

-

Våldtäkt.

-

Terroristbrott.
Krisstöd vid inträffad händelse

Hot och våldssituationer kan medföra att utsatta medarbetare behöver krisstöd
(psykosocialt stöd). Behovet av stöd kan variera, beroende på person och
situation/händelser, men ska alltid övervägas. Närmst ansvarig chef ska se till att
det finns en god beredskap vid hot och våldssituationer i verksamheten, men även
för att stöd och hjälp snarast sätts in för den drabbade.
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Inom Region Kronoberg erbjuds professionellt krisstöd via företagshälsovården.
Vid behov kontaktar ansvarig chef företagshälsovården så att adekvata insatser
kan sättas in snarast för den drabbade. Kontaktuppgifter finns på intranätet.
Den verksamhetsnära HR-funktionen kan bistå ansvarig chef i efterarbetet, till
exempel i kontakterna med företagshälsovården samt i rehabiliteringen av utsatt
medarbetare.
Strategiska säkerhetsenheten och säkerhetssamordnaren kan bistå med råd i
efterarbetet, och kan delta i samtal runt hur situationen bedömdes och hanterades
ur ett mer praktiskt perspektiv, ett så kallat säkerhetssamtal.
Det är också viktigt att tidigt informera skyddsombudet, dels för att den drabbade
ska få det stöd som ev. kan lämnas, dels för att ha en dialog om eventuella
åtgärder med anledning av händelsen, t ex förflyttning till mindre utsatt
arbetsmiljö.
6.4

Uppföljning och åtgärder

Händelser där hot eller våld riktats mot medarbetare, patienter eller besökande ska
följas upp och utvärderas. I samband med detta ska en ny riskbedömning och
analys genomföras i verksamheten för att identifiera förbättringsområden,
eventuella säkerhetsbrister samt behov av skyddsåtgärder. Åtgärder och
förändringar i verksamheten avseende utformning, arbetssätt, utrustning med
mera ska planläggas och implementeras så att risken för liknande händelser
minimeras. I samband med detta ses även verksamhetens rutiner för hot och våld
över samt revideras vid behov.
Den strategiska säkerhetsenheten följer kontinuerligt upp antalet händelser
rörande hot och våld genom rapporterade ärenden i Synergi samt gjorda
polisanmälningar. Enheten utför interna säkerhetsrevisioner, där bland annat
verksamheternas arbete med riskbedömningar och rutiner vid händelse med hot
och våld följs upp, och redovisar årligen Region Kronobergs samlade arbete i
regiondirektörens ledningsgrupp. Utifrån sammanställningen görs bedömningar
av rådande säkerhetsläge samt det samlade säkerhetsarbetet i organisationen, vilka
i sin tur utgör underlag för justeringar i strategier, mål samt styrande dokument.
6.5

Farliga föremål - Hantering av vapen, knivar och sprängmedel

Det är enligt lag förbjudet att inneha skjutvapen5 och knivar6 på allmän plats, i
fordon på allmän plats samt inom skolområde (grund- och gymnasieskola), om
det inte framgår i särskilda föreskrifter att det utgör utrustning för specifik tjänst.
Det innebär att hantverkare kan ha rätt att bära kniv i Region Kronobergs
verksamheter, att tjänsteutövande Polis och personskydd kan ha rätt att bära
skjutvapen, men att de annars aldrig får medtas av patienter eller besökare.

5
6

Vapenlag (1996:67)
Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
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Om en patient, anhörig eller besökare medför ett farligt föremål, vägrar lämna
ifrån sig det, och dessutom uppför sig på ett sätt som gör att liv, hälsa eller
egendom kan vara i fara ska polis tillkallas. Besökare och anhörig kan avvisas ifrån
våra verksamheter och vårdsökande kan nekas vård om detta inte kan genomföras
på ett säkert sätt.
Medarbetare ska som grundregel aldrig hantera skjutvapen eller sprängmedel utan
omgående tillkalla polis för omhändertagande/hantering. Undantaget är om
situationen kräver att ett skjutvapen kortvarigt omhändertas för att i en akut situation
rädda liv. Detta ska då göras med största försiktighet. Polis ska omgående
kontaktas för att omhänderta skjutvapnet och det ska hållas under ständig uppsikt
tills polis anländer.
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Motion till Regionfullmäktige

Nolltolerans mot hot och våld
Den senaste tidens medierapportering om hot, våld och trakasserier mot personal inom
sjukvården har gett fokus på frågan om säker arbetsmiljö för vårdpersonal. En färsk
undersökning där över 600 svenska sjuksköterskor svarat visar att 82 procent anser att hot
eller våld mot personal inom hälso- och sjukvården är ett problem och att hela 65 procent
utsatts för hot eller våld i sin yrkesutövning. Vårdförbundet krävde tidigare i höst att
arbetsgivare visar nolltolerans mot hot och våld mot anställda. Det har även funnits fall inom
vår verksamhet där patienter blivit utsatta för brott. Vi måste säkerställa att alla som vistas i
våra verksamheter kan känna sig trygga.
En trygg och säker arbetsmiljö är en självklarhet för oss moderater. Som arbetsgivare har vi
ett ansvar att se till att det bedrivs ett systematiskt och förebyggande arbete med beredskap
och rutiner så att personal inte utsätts för risk. Skulle det ändå ske måste arbetsgivaren stötta
upp och polisanmäla alla former av hot, våld och trakasserier. I andra delar av välfärden är det
rutin att arbetsgivaren står för anmälan, för att skydda medarbetarens identitet och för att inte
skapa trösklar för att anmäla.
Vi yrkar därför:
-

att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner kring
hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om dessa och om
det eventuellt behövs nya rutiner.

-

att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte med
säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur medarbetarna kan
skyddas från hot och våld.

2017-11-20

Pernilla Tornéus (m)
Viktor Emilsson (m)
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1833
Handläggare: Martin Myrskog, Regionstaben
Datum: 2018-03-21

Regionfullmäktige

Svar på motion – Inför vårdval för Barn- och
ungdomspsykiatrin

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

Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson
(L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett
vårdval för barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.
Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom barn- och
ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en utredning om en
eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Regionstyrelsen ämnar låta
verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet med de förslag till åtgärder som
granskningen av verksamheten mynnade ut i.
Svar på motion
Under sommar-tidig höst 2017 genomfördes en gedigen granskning av Sirona
Health Solutions AB, bestående av en medicinsk revision och en kartläggning av
arbetsmiljön vid BUP. Granskningen samlades i en rapport där åtgärder och
utvecklingsmöjligheter definieras och beskrivs. Utifrån granskningen har
åtgärdsförslag formulerats för bestående förbättringar av arbetsmiljön och den
medicinska säkerheten.
Utförandet av de föreslagna rekommendationerna innebär ett antal stora
utmaningar för BUP, varför verksamheten är i behov av en extern konsult som
stöd för förändringsarbetet. Den externa konsulten ska fungera som
transformationspartner och arbeta integrerat med arbetsgrupper på BUP för att
underlätta de arbetsströmmar som ska leda till uppfyllande av handlingsplanen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt § 6/18



att godkänna inköp av externt stöd förändringsarbete för barn- och
ungdomspsykiatrin i Kronoberg i enlighet med beslutsunderlag, samt
att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att vidta erforderliga åtgärder
för att kunna genomföra förändringsarbetet, samt
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att
begära medel från regionstyrelsen för att finansiera genomförandet.

Regionstyrelsen tillstyrkte § 22/2018 hälso- och sjukvårdsnämnden förslag och
anslog 10 miljoner kronor för anlitande av extern resurs till BUP, samt 2 miljoner
kronor för individuella vårdplaner. Tjänsten har därefter upphandlats och avtal
tecknats med Sirona Health Solutions AB. Regionstyrelsens beslut grundade sig
även på problemen med tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Bedömningen är att extern hjälp behövs även för att lösa de långa väntetiderna en
gång för alla.
Inrättande av vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin är mycket svårt ut flera
aspekter. Vårdval inom vissa specialiteter fungerar bättre som modell inom
storstadsregionerna och det är svårt att starta vårdval inom små specialiteter i ett
glesbygdslän som Kronobergs län. Chanserna att öka tillgängligheten inom barnoch ungdomspsykiatrin genom att inrätta ett vårdval i Kronobergs län bedöms
vara mycket små.
Det är inte heller troligt eller sannolikt att det är möjligt att optimalt bemanna mer
än en utbudspunkt av barn- och ungdomspsykiatri inom Region Kronoberg. Ett
möjligt scenario är att Region Kronobergs egen verksamhet inom barn- och
ungdomspsykiatrin blir mycket svår att kompetensförsörja, vilket blir direkt
kontraproduktivt med tanke på det utvecklingsarbete som nu pågår. Huvudfokus
måste istället vara att göra vår egen barn- och ungdomspsykiatri så attraktiv som
möjligt, samt bygga upp samverkan med övriga aktörer runt barnen med psykisk
ohälsa i hela länet enligt ”Barnens bästa i Kronoberg gäller!”
Bedömningen ovan är gjord bland annat vid en jämförelse av inrättandet av
Vårdval Hud, som inte fallit ut på det sättet som önskades. Region Kronoberg har
inte fått några betydande tillskott av nya hudläkare genom vårdvalet och den egna
verksamheten går med underskott pga. för få läkare och därmed för få ersatta
besök. För bristspecialiteter som t.ex. inom hud, men även inom barn- och
ungdomspsykiatrin, är chanserna mycket små att vi får ett tillskott av nya läkare vid
inrättande av ett vårdval.
Mot bakgrund av vad som beskrivits ovan vore det olyckligt att parallellt påbörja
en utredning om ett eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionstyrelsen ämnar låta verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet med de
förslag till åtgärder som granskningen av verksamheten mynnade ut i.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av motionens förslag innebär kostnader i form av
utredningsresurser.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Bilaga:

Inför vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin - motion
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Motion - inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin
BUP i länet har under en lång följd av år präglats av dålig tillgänglighet och ledningsproblem. Vi har
under lång tid sett att köerna till utredning bara ökar, trots insatta åtgärder. Under kortare perioder
har vi sett en nedgång i köerna, men det har berott på tillfälliga insatser och situationen har snabbt
återgått till växande köer. I nuläget är köerna längre än någonsin och detta är djupt oroande.
De barn och ungdomar och deras familjer som behöver hjälp, behöver den oftast snabbt och en lång
väntan gör bara situation ännu värre. Därför är det viktigt att nu göra något långsiktigt åt situationen.
Tillfälliga insatser och chefsbyten leder inte verksamheten framåt.
I syfte att förbättra verksamheten och öka valfriheten vill vi införa ett vårdval för BUP. Det innebär
att patienterna ska kunna välja mellan regionens egen BUP-verksamhet och andra vårdaktörer. Det
är en möjlighet där den egna verksamheten och andra privata eller ideella organisationer kan erbjuda
större valfrihet och mångfald och konkurrera om kvalitet. Regelverket för detta vårdval ska
säkerställa kriterier för god kvalitet, effektivitet, kontinuitet och tillgänglighet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins
verksamhet

Växjö 2017-09-26

Suzanne Frank (M)

Sven Sunesson (C)

Yngve Filipsson (L)

Eva Johnsson (KD)
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Svar på motion
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Handläggare: Johan Jarl,
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Regionfullmäktige

Svar på motion – Ledamöternas frågestund

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

Sammanfattning
Jan Lorentzson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför
möjlighet att få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.
Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande mandatperiod 20192022. Motionens intention med följdfrågor kommer att beaktas i beredningen av
arbetsordningen. Föreslås att motionen därmed anses besvarad.
Svar på motion
Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har ledamöter möjlighet att ställa frågor
för att inhämta sakupplysning i frågor inom Region Kronobergs
kompetensområde. Frågan ska vara begränsad och kunna besvaras med ett svar på
högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.
Replik får i motionen anses avse möjlighet till följdfråga med svar, och inte sådan
replik som gäller i arbetsordningen i övrigt.
Det finns idag ingen begränsning för följdfrågor i arbetsordningen, och det har
även förekommit under mandatperioden. Ledamöter kan också begära ordet för
en ny fråga om en sådan uppkommer med anledning av en tidigare.
Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande mandatperiod 20192022. Motionens intention med följdfrågor kommer att beaktas i beredningen av
arbetsordningen. Föreslås att motionen därmed anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Inga ekonomiska konsekvenser väntas följa av motionens förslag.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Ledamöternas frågestund
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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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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt
om den efterlevs

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder.
Regionstyrelsen och nämnderna välkomnar revisionsrapporten och ser
revisionens rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden
och regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens
rekommendationer.
Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning
Rekommendationer och svar
Nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionstyrelsens, regionala
utvecklingsnämndens och hälso-och sjukvårdsnämndens svar gemensamt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut

I granskningsrapporten anges att Hälso- och sjukvårdsnämndens uppges ha en
sämre fungerande återrapportering av delegerade beslut i jämförelse med
regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Återrapporteringen uppges
dock förbättrats väsentligt mot tidigare men det framhävs att det finns risk att
rutinerna inte följs gällande vissa delegerade beslut.
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har såväl som regionstyrelsen uppmärksammat
vissa brister i samband med den årliga uppföljningen av nämndens
internkontrollplan, där kontrollmomentet efterlevnad av arbetsordningar,
reglementen och delegationsordningar funnits med. Regionstyrelsen och Hälsooch sjukvårdsnämnden delar revisionens rekommendation att nämnden och
styrelsen (inom ramen för sin uppsiktsplikt) ska säkerställa en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut. Åtgärder har vidtagits inom
kansliavdelningen i syfte att förbättra efterlevnaden av rutinen för
delegationsbeslut inom Region Kronoberg. Åtgärden finns också angiven i
internkontrollplanen för nämnden under 2018.
Tidplan för åtgärdande
Omedelbart.
Rekommendera regionala utvecklingsnämnden att se över de beslut som
nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet.

Revisionen rekommenderar att regionala utvecklingsnämnden ser över de beslut
som nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet. Beslut om
affärsutvecklingscheckar uppges i intervjuer vara av verkställande karaktär,
eftersom dessa styrs av ett regelverk som i praktiken innebär att företag beviljas
checkar om de uppfyller kriterier enligt regelverket. Beslut om resursfördelning
gällande projektmedel uppges vara begränsade i delegationen - något som skapar
en tröghet i organisationen och resulterar i att tredje part kan bli drabbade av
fördröjningar.
Regionala utvecklingsnämndens svar
En översyn av arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar genomförs
under våren och sommaren inför beslut i fullmäktige inför den nya
mandatperioden. Regionala utvecklingsnämnden kommer att ta revisionens
rekommendationer i beaktning i beredningsarbetet.
Tidplan för åtgärdande
Regionfullmäktige väntas fastställa arbetsordningar, reglementen och
delegationsordningar senast november 2018.
Rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens
med rådande arbetssätt.

Revisionen konstaterar att det finns en rutin för delegations beslut. Rutinen är
likvärdig för samtliga nämnder och finns beskriven i varje nämnds
delegationsordning. I granskningsrapporten konstateras att rutinen efterlevs i hög
grad men att stickprov påvisat att brister finns inom ärenden som är delegerade av
hälso- och sjukvårdsnämnden, anmälan av biobank och Lex Maria-anmälningar
och att några ärenden som delegerats av regionstyrelsen inte anmälts vid
nästkommande sammanträde utan anmälts senare .
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har noterat de angivna bristerna och har
Sida 2 av 4

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

tillsammans med kansliavdelningen vidtagit åtgärder för att se till att rutinen
efterlevs. Besluten som är delegerade är fattade av rätt delegat. Besluten är
dokumenterade men rutinen för dokumentation har inte efterlevts i dessa fall.
Tidplan för åtgärdande
Regionstyrelsen har vidtagit åtgärder tillsammans med kansliavdelningen för att se
till att rutinen efterlevs. Utbildning av delegater sker löpande under våren.
Stärker sin kontroll av återrapporteringen

Revisionen rekommenderar, med anledning av att flertalet ledamöter i regionala
utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att delegerade
beslut anmäls på ett otydligt sätt, att nämnderna stärker sin kontroll av
återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut som
redovisas på nästkommande sammanträde.
Regionstyrelsens och nämndernas svar
Regionstyrelsen och nämnderna anser att den årliga återrapporteringen i form av
uppföljning av regionstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner är tillräcklig
och ändamålsenlig för att kontrollera om de delegerade besluten anmäls enligt lag
och rutin. Med anledning av de brister som revisionsrapporten påvisat har
regionstyrelsen och nämnderna vidtagit åtgärder för att rutinen för
delegationsbeslut ska efterlevas i högre grad.
Tidplan för åtgärdande
Inga åtgärder föreslås vidtas än de befintliga.
Regelbunden dialog om delegationsordningarnas utformning

Revisionen rekommenderar att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en
avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Regionstyrelsens och nämndernas svar
Regionstyrelsen och nämnderna kan konstatera att delegationsordningarna varit
föremål för dialog och ibland revidering vid ett flertal tillfällen under innevarande
mandatperiod. Eftersom Region Kronoberg startade som en ny organisation 2015
har det funnits skäl att under innevarande mandatperiod ompröva och ibland
revidera delegationsordningarna. Inför kommande mandatperiod kommer en
revidering genomföras, dels mot bakgrund av en eventuell revidering av den
politiska organisationen som sådan, men även mot bakgrund av att bättre anpassa
delegationsordningarna till verksamheten.
Tidplan för åtgärdande
Ingen ytterligare åtgärd föreslås eftersom en kontinuerlig dialog har förts under
mandatperioden.
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Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt hur
den efterlevs (PwC)
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Lisa Öberg, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-27

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt
om den efterlevs

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs”,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna följande gällande hälso- och
sjukvårdsnämnden:


Att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en
ändamålsenlig återrapportering av delegerade beslut.



Att rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer
överens med rådande arbetssätt.



Att med anledning av att flertalet ledamöter Hälso- och
sjukvårdsnämnden uppger att delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt
rekommenderar vi att nämnden stärker sin kontroll av återrapporteringen.
Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut som redovisas
på nästkommande sammanträde.



Att slutligen rekommendera vi samtliga nämnder att föra en regelbunden
dialog om delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en
onödig tröghet i ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden
inte ska uppleva en avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade
besluten.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter
på revisionens rekommendationer.
Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning
Rekommendationer och svar
Nedan redogörs för revisionens rekommendationer och hälso-och
sjukvårdsnämndens svar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut

I granskningsrapporten anges att Hälso- och sjukvårdsnämndens uppges ha en
sämre fungerande återrapportering av delegerade beslut i jämförelse med
regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden. Återrapporteringen uppges
dock förbättrats väsentligt mot tidigare men det framhävs att det finns risk att
rutinerna inte följs gällande vissa delegerade beslut.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har uppmärksammat dessa brister i samband med
den årliga uppföljningen av nämndens internkontrollplan, där efterlevnad av
arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar funnits med. Hälso- och
sjukvårdsnämnden delar revisionens rekommendation att nämnden och styrelsen
(inom ramen för sin uppsiktsplikt) ska säkerställa en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut. Åtgärder har vidtagits inom
kansliavdelningen i syfte att förbättra efterlevnaden av rutinen för
delegationsbeslut inom Region Kronoberg. Åtgärden finns också angiven i
internkontrollplanen för nämnden under 2018.
Rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens
med rådande arbetssätt.

Revisionen konstaterar att det finns en rutin för delegationsbeslut. Rutinen är
likvärdig för samtliga nämnder och finns beskriven i varje nämnds
delegationsordning. I granskningsrapporten konstateras att rutinen efterlevs i hög
grad men att stickprov påvisat att brister finns inom ärenden som är delegerade av
hälso- och sjukvårdsnämnden, anmälan av biobank och Lex Maria-anmälningar.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden har noterat de angivna bristerna och har
tillsammans med kansliavdelningen vidtagit åtgärder för att se till att rutinen
efterlevs. Besluten som är delegerade är fattade av rätt delegat. Besluten är
dokumenterade, men rutinen för dokumentation har inte efterlevts i dessa fall.
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Regionstyrelsen har vidtagit åtgärder tillsammans med kansliavdelningen för att se
till att samtliga delegationsbeslut anmäls vid nästkommande sammanträde.
Stärker sin kontroll av återrapporteringen

Revisionen rekommenderar, med anledning av att flertalet ledamöter i hälso- och
sjukvårdsnämnden uppger att delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt, att
nämnderna stärker sin kontroll av återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske
genom att ett stickprov väljs ut som redovisas på nästkommande sammanträde.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den årliga återrapporteringen i form av
uppföljning av nämndens internkontrollplan är tillräcklig och ändamålsenlig för att
kontrollera om de delegerade besluten anmäls enligt lag och rutin. Med anledning
av de brister som revisionsrapporten påvisat har hälso- och sjukvårdsnämnden
vidtagit åtgärder för att rutinen för delegationsbeslut ska efterlevas i högre grad.
Regelbunden dialog om delegationsordningarnas utformning

Revisionen rekommenderar att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en
avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Hälso- och sjukvårdsnämnden kan konstatera att delegationsordningarna varit
föremål för dialog och ibland revidering vid ett flertal tillfällen under innevarande
mandatperiod. Eftersom Region Kronoberg startade som en ny organisation 2015
har det funnits skäl att under innevarande mandatperiod ompröva och ibland
revidera delegationsordningarna. Inför kommande mandatperiod kommer en
revidering genomföras, dels mot bakgrund av en eventuell revidering av den
politiska organisationen som sådan, men även mot bakgrund av att bättre anpassa
delegationsordningarna till verksamheten.

Charlotta Svanberg
Ordförande hälso- och
sjukvårdsnämnden

Bilagor:

-

Per-Henrik Nilsson
Kanslidirektör

Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning
samt hur den efterlevs (PwC)
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Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK435
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-21

Regionala utvecklingsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt
om den efterlevs

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder. Regionstyrelsen
samordnar gemensamt svar från hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Utifrån granskningen rekommenderar
revisorerna följande:


Att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en
ändamålsenlig återrapportering av delegerade beslut.



Att rekommendera Regionala utvecklingsnämnden att se över de beslut
som nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet.



Att rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer
överens med rådande arbetssätt.



Att med anledning av att flertalet ledamöter i Regionala
utvecklingsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att
delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt rekommenderar vi att
nämnderna stärker sin kontroll av återrapporteringen. Detta kan
exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut som redovisas på
nästkommande sammanträde.



Att slutligen rekommendera vi samtliga nämnder att föra en regelbunden
dialog om delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en
onödig tröghet i ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden
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inte ska uppleva en avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade
besluten.
Regionala utvecklingsnämnden välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör regionala utvecklingsnämnden för synpunkter
på revisionens rekommendationer som berör nämndens ansvarsområde.
Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning
Rekommendationer och svar
Nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionala
utvecklingsnämndens svar.
Rekommendera regionala utvecklingsnämnden att se över de beslut som
nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet.

Revisionen rekommenderar att regionala utvecklingsnämnden ser över de beslut
som nämnden beslutar i som kan karaktäriseras av verkställighet. Beslut om
affärsutvecklingscheckar uppges i intervjuer vara av verkställande karaktär,
eftersom dessa styrs av ett regelverk som i praktiken innebär att företag beviljas
checkar om de uppfyller kriterier enligt regelverket. Beslut om resursfördelning
gällande projektmedel uppges vara begränsade i delegationen - något som skapar
en tröghet i organisationen och resulterar i att tredje part kan bli drabbade av
fördröjningar.
Regionala utvecklingsnämndens svar
En översyn av arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar genomförs
under våren och sommaren inför beslut i fullmäktige inför den nya
mandatperioden. Regionala utvecklingsnämnden kommer att ta revisionens
rekommendationer i beaktning i beredningsarbetet.

Stärker sin kontroll av återrapporteringen

Revisionen rekommenderar, med anledning av att flertalet ledamöter i regionala
utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att delegerade
beslut anmäls på ett otydligt sätt, att nämnderna stärker sin kontroll av
återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut som
redovisas på nästkommande sammanträde.
Regionala utvecklingsnämndens svar
Regionala utvecklingsnämnden anser att den årliga återrapporteringen i form av
uppföljning av regionstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner är tillräcklig
och ändamålsenlig för att kontrollera om de delegerade besluten anmäls enligt lag
och rutin.
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Regelbunden dialog om delegationsordningarnas utformning

Revisionen rekommenderar att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en
avsaknad av insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Regionala utvecklingsnämndens svar
Regionala utvecklingsnämnden kan konstatera att delegationsordningarna varit
föremål för dialog och ibland revidering vid ett flertal tillfällen under innevarande
mandatperiod. Eftersom Region Kronoberg startade som en ny organisation 2015
har det funnits skäl att under innevarande mandatperiod ompröva och ibland
revidera delegationsordningarna. Inför kommande mandatperiod kommer en
revidering genomföras, dels mot bakgrund av en eventuell revidering av den
politiska organisationen som sådan, men även mot bakgrund av att bättre anpassa
delegationsordningarna till verksamheten.

Joakim Pohlman
Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Bilagor:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Granskningsrapport om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt hur
den efterlevs (PwC)
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Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Granskning av Region
Kronobergs budgetprocess
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Rekommendationer och svar
Regionstyrelsen inledning
Här nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionstyrelsens och
hälso- och sjukvårdsnämndens svar på desamma. De åtgärder som förväntas
vidtagna med anledning av revisionens rapport är inte av karaktären tidsatta
punktinsatser. Budgetprocessen inför 2019 pågår och revisionens synpunkter
beaktas med syfte att nå tydlighet och ökad delaktighet. Resultatet av genomförd
behovsinventering med förslag till prioriterade förändringar kommer att lyftas i
pågående budgetdialog med förtroendevalda. Återkopplingen till verksamheten
med motiv till gjorda prioriteringar kommer sedan att på ett tydligare sätt
rapporteras i dialog med ledning på olika organisatoriska nivåer.
Rapporten fokuserar i huvudsak på planeringsprocessen (se bilden nedan över
verksamhetsstyrningen), och till viss del också uppföljningen. Dock granskas inte
själva genomförandet av regionfullmäktiges budget. Det vill säga att de politiska
målen och styrtalen är styrande, beslut som fattas på underliggande nivå är
finansierade och att det finns en väl fungerande transparens om svårigheter
uppstår i att genomföra de politiska målen. Man behöver också analysera de
budgetavvikelser som finns (uppföljningen) för att förstå varför dessa har
uppstått, vilket inte heller har gjorts i granskningen. Och inte minst viktigt utifrån
uppföljningen, vad måste förbättras för att nå de politiskt beslutade mål och
styrtal.
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Bild verksamhetsstyrning

Revisorernas slutsats i rapporten är ”att budgetprocessen inte fungerar fullt ut
tillfredsställande i den meningen att den av fullmäktige fastställda ekonomiska
ramen inte hålls för samtliga enheter. Bristerna föranleds huvudsakligen i avsaknad
av kommunikation, återkoppling och förankring.”
Eftersom granskningen i huvudsak fokuserar på planeringsprocessen (budget), är
vi lite frågande till revisorernas slutsats när de andra viktiga delarna inte har
granskats. Alltså beror det främst på planeringen och regionfullmäktiges beslutade
mål som gör att de ekonomiska ramarna inte hålls?
Frågan som ställts till 199 chefer om de anser att deras budget är realistisk för
deras verksamhet, anser vi behöver besvaras i ett objektivt perspektiv där man tar
hänsyn till kända förutsättningar och också på vilket sätt man genomför sitt
uppdrag, regionfullmäktiges mål och ekonomiska ramar.
När det finns budgetavvikelser handlar frågeställningen egentligen om det finns ett
finansieringsproblem eller ett kostnadsproblem. Det vill säga är kostnadsnivån för
hög eller är intäkterna (anslagen) för låga, eller kanske både och? Ställer man frågan
till den som utför är det alltså enkelt att svara att intäkterna (anslagen) är för låga.
En objektiv analys behövs för att kunna besvara frågan om budgeten är realistisk
eller inte. Regionstyrelsen ställer sig därför frågande till syftet med att ställa
frågorna till cheferna på detta sätt, och anser att detta snarare förstärker eller
befäster upplevelsen av att ramarna är orealistiska. I synnerhet då resultatet av
chefernas uppfattning redovisas i en revisionsrapport.
Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras

Revisionen rekommenderar att dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör
uppdateras. Arbetet har inletts och bör slutföras snarast.
Regionstyrelsens svar
Uppdatering pågår och samtliga dokument ska vara uppdaterade senast under
april.
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Förtydliga roller och gränsdragning mellan regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden

Revisionen rekommenderar att roller och gränsdragning förtydligas mellan
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och
tjänstepersoner.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Regionfullmäktiges och förtroendevaldas två viktigaste perspektiv i budgeten är
invånar- och ekonomiperspektivet. Förtroendevalda är invånarnas förlängda arm
och svarar för att invånarna får bästa möjliga service samt att man försäkras om
aktsam och produktivt användande av offentliga medel. Förtroendevalda svarar för
vad eller vilka resultat som ska uppnås, och ger uppdrag och ekonomiska ramar till
förvaltningar och verksamheter. Tjänstemännen svarar för att verkställa de
politiskt fattade besluten, och hur det ska genomföras. Region Kronobergs
organisation bildades 2015 och är relativt ny, och innebar förändringar både i den
politiska organisationen med bl a fler nämnder, såväl som förändringar i
tjänstemannaorganisationen. En dialog och förtydligande av rollerna kommer att
genomföras.
Utveckla budgetprocessen genom att förbättra kommunikation mellan
organisationens olika nivåer

Revisionen rekommenderar att budgetprocessen ska utvecklas genom att förbättra
kommunikation mellan organisationens olika nivåer. Arbetet med budget måste på
ett tydligare sätt inkludera verksamheterna i dess förutsättningar och prioriteringar,
samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Under löpande verksamhetsår sammanträder hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp var 14:e dag. Hälso- och sjukvården lämnar månatlig rapport till
nämnden samt delårs- och årsrapport. I samband med delårs- och årsrapport förs
enskilt dialog med respektive centrum om resultat, måluppfyllelse och framtida
utveckling. Detta lyfts även fram i revisorernas rapport och uppges fungera bra.
Verksamhets- och centrumcontrollers träffar ekonomichef i olika forum en gång i
månaden. Liknande mötesstruktur finns på samtliga organisatoriska nivåer.
Samtliga verksamhets- och avdelningschefer deltar på regionens chefsmöten och
inom hälso- och sjukvården anordnas halvdagarsmöten för dialog två gånger per
termin. Innehållet vid dessa mötestillfällen varierar, men har alltid en stark
koppling till verksamhetens innehåll, uppnådda resultat och förutsättningar inför
framtiden. Det gäller såväl kort- som långsiktigt. Inom Region Kronoberg skickas
även ett nyhetsbrev ut löpande till alla chefer. I det nyhetsbrevet lämnas
information om innehållet i budgetdialogerna.
Respektive centrum gör en årlig behovsinventering som prioriteras på olika nivåer
och som slutligen fastställs inom den ram som hälso- och sjukvården tilldelats
enligt beslut av regionfullmäktige. Under kommande dialogmöten kommer större
fokus att läggas på att klargöra nuläge och förutsättningar för innevarande samt
kommande verksamhetsår. Här finns ett förbättringsområde och ledningen måste
bli bättre på att kvittera de av verksamheten identifierade behoven samt återkoppla
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prioritering och grund till denna. På samma sätt måste verksamheterna kvittera
tilldelad resursram.
Region Kronoberg är en relativt sett en liten region. Kommunikationen inom
organisationen försvåras ibland av många organisatoriska nivåer, vilket också gör
att beslutsunderlag kan behöva tas fram på ett mycket tidigt stadie och därmed
baseras på mindre kända förutsättningar. Detta skulle kunna fungera bättre, och en
organisationsöversyn görs i detta nu.
Hälso- och sjukvården är en verksamhet som ständigt utvecklas och därmed ökade
krav i takt med medicintekniska landvinningar och en åldrande befolkning. Den
generationsväxling som hela den offentliga sektorn genomgår är besvärande och
har inneburit svårprognostiserade förutsättningar och kostnadsökningar för
hyrpersonal, köpt vård mm. Det bör dock framhållas att Region Kronobergs
hälso- och sjukvård inte avviker från riket i de nationella jämförelser som löpande
genomförs.
Det ligger nära tillhands att tro att den som inte fått en önskad resurstilldelning är
missnöjd med processen, även om processen faktiskt fungerar.

Kommunikation i en stor organisation är generellt en utmaning, och i synnerhet
om det är information som behöver förklaras vilket sker bäst i dialogform. Men
kommunikationen är mycket viktig, och i synnerhet när det gäller
budgetprocessen. En förståelse för att skatteintäkterna är begränsade och att
skattesatsen inte löpande eller ofta kan höjas. Att för en hållbar ekonomi, måste
kostnadsnivån utvecklas i paritet med intäktssidan. Och att en prioritering därför
måste ske, vilket innebär att man inte kan få allt som man anser vara nödvändigt
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genom nya anslag. Ett bra arbete med effektiviseringar är därför en nödvändighet
för att kunna möta volymökningar och nya behov.
Av utredningen framgår att kommunikationen och känsla av delaktighet är bra ned
till centrumnivå, för att därefter inte nå en tillfredsställande nivå. Vi kommer att se
över budgetprocessen för att förbättra detta.
Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande års budgetar

Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
tydligare analyserar tidigare års utfall inför kommande års budgetar.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Budgetprocessen startar mer än ett år före avsett budgetår. Tidigare års utfall,
innevarande års prognos samt kända förutsättningar beaktas och kommuniceras på
olika organisatoriska nivåer.
Revisorerna skriver i sin rapport: ”Uppkomna årsresultat är således till ingen del ett
resultat av en felaktig resultatrapportering under löpande år utan den löpande
rapporteringen håller en mycket hög och trovärdig standard. Detta förhållande
menar vi tyder på ett behov av att beslutade budgetar i högre utsträckning behöver
samspela med sjukvårdens uppdrag sett till förutsättningar och tilldelade resurser.”
Nedanstående tabell visar ekonomiskt utfall för hälso- och sjukvårdsnämnden
under perioden 2014-2017.
Utfall och budgettillkott Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljoner kronor
2014
2015
2016
Budgettillskott
70
121
(exkl lön o uppräkning)
Mål
Prognos april/mars
Internt bidrag för läkemedel
Utfall helår

-70
-93
-72,4

-155

0
-120
47
-83

2017 Summa
144
335
0
-130
-140

Tabellen visar också prognos i början av året. Det görs en tydlig analys av tidigare
års utfall som har beaktats i budgetprocessen, och tabellen visar också de
budgettillskott som gjorts respektive år, totalt 335 mnkr utöver lön och
indexuppräkningar perioden 2015-2017.
Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.

Revisionen rekommenderar att stöd till verksamheten behöver förstärkas avseende
vad som behöver prioriteras.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Centrumchefer har idag ett mycket gott stöd i hälso- och sjukvårdsdirektören när
det gäller prioriteringar. Frågan om stödet kan utvecklas vidare behöver utredas.
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Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar

Revisionen rekommenderar att styrelsens och nämnden säkerställer att budgeten är
förankrad, accepterad och genomförbar inom de ekonomiska ramar som föreslås
innan en budget presenteras för fullmäktige för beslut.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Detta är en svår fråga. Verksamheten upplever en målkonflikt mellan tilldelad
resursram och uppdrag, vilket också revisionsrapporten gör gällande För att öka
förståelsen från båda sidor behövs en kontinuerlig dialog, vilket finns, men som
säkert kan utvecklas både till form och innehåll.
Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade

Revisionens rekommenderar att krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt
adresserade och anpassade efter de förutsättningar som identifierats i
verksamheten.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Krav på kostnadsreduceringar förmedlas via chefslinjen och hanteras ytterst av de
som är närmast verksamheten med ett tydligt ansvar och mandat att genomföra
dem. Tydliga förslag på kostnadsreduceringar i hälso-och sjukvården påverkar
nästan alltid utbud och service, och kräver stabila majoriteter för att genomföra.
Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning

Revisionen rekommenderar att styrelsen och nämnden säkerställer att rutiner,
åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad budgetram förtydligas och
efterföljs.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Gällande rutiner är kända och följs.
Regionstyrelsens uppsiktplikt över all verksamhet

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över all verksamhet. Revisionen rekommenderar
därför att ingen verksamhet ligga direkt under styrelsen.
Regionstyrelsens svar
Regionstyrelsen ställer sig frågande till revisionens rekommendation att ingen
verksamhet ska ligga direkt under styrelsen. Regionstyrelsen är det högsta
verkställande och beredande organet inom Region Kronoberg. Styrelsen ska leda
och samordna förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet.
Det är regionfullmäktige som fastställer reglemente för regionstyrelsen, övriga
nämnder, beredningar och utskott inom Region Kronoberg. Regionstyrelsen
fullgör en rad uppgifter som är tydligt kopplade till regionstyrelsens
ansvarsområden i enlighet med vad som anges i reglementet.
Det är därmed naturligt att framförallt de stödjande verksamheter ligger
organiserade direkt under regionstyrelsen. Dessa verksamheter är framför allt
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riktade gentemot regionstyrelsens ansvarsområden och det skulle vara direkt
olämpligt att lägga dessa under annan nämnds ansvarsområde.
I en kommun är kommunledningsförvaltningen organiserad under
kommunstyrelsen och regionstyrelsen ställer sig frågande till varför revisionen
anser att Region Kronoberg skulle skilja sig från en kommun i detta avseende?
Att regionstyrelsen enligt KL 6 kap 1 § ska ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet, hindrar inte att styrelsen själv kan ha verksamhet organiserad direkt
under sig. Regionstyrelsen kan bedriva uppsiktplikt över sin egen verksamhet utan
att göras om till ett renodlat reviderande organ, vilket inte är regionstyrelsens
huvudsakliga uppgift.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Granskningsrapport Region Kronobergs budgetprocess

Svar på revisionsrapport
Diarienr: 18RGK436
Handläggare: Dan Petersson,
Datum: 2018-02-26

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskning av Region
Kronobergs budgetprocess

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna
följande:


Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras. Arbetet har
inletts och bör slutföras snarast.



Förtydliga roller och gränsdragning mellan Regionstyrelsen och Hälsooch sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och tjänstepersoner.



Utveckla budgetprocessen genom att förbättra kommunikation mellan
organisationens olika nivåer. Arbetet med budget måste på ett tydligare
sätt inkludera verksamheterna i dess förutsättningar och prioriteringar,
samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.



Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande års
budgetar.



Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.



Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar inom de
ekonomiska ramar som föreslås innan en budget presenteras för
fullmäktige för beslut.



Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade
efter de förutsättningar som identifierats i verksamheten.
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Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning vid överskridande av
tilldelad budgetram förtydligas och efterföljs.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess
Rekommendationer och svar
Här nedan redogörs för revisionens rekommendationer och regionstyrelsens och
hälso- och sjukvårdsnämndens svar på desamma. De åtgärder som förväntas
vidtagna med anledning av revisionens rapport är inte av karaktären tidsatta
punktinsatser. Budgetprocessen inför 2019 pågår och revisionens synpunkter
beaktas med syfte att nå tydlighet och ökad delaktighet. Resultatet av genomförd
behovsinventering med förslag till prioriterade förändringar kommer att lyftas i
pågående budgetdialog med förtroendevalda. Återkopplingen till verksamheten
med motiv till gjorda prioriteringar kommer sedan att på ett tydligare sätt
rapporteras i dialog med ledning på olika organisatoriska nivåer.
Utveckla budgetprocessen genom att förbättra kommunikation mellan
organisationens olika nivåer

Revisionen rekommenderar att budgetprocessen ska utvecklas genom att förbättra
kommunikation mellan organisationens olika nivåer. Arbetet med budget måste på
ett tydligare sätt inkludera verksamheterna i dess förutsättningar och prioriteringar,
samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Under löpande verksamhetsår sammanträder hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp var 14:e dag. Hälso- och sjukvården lämnar månatlig rapport till
nämnden samt delårs- och årsrapport. I samband med delårs- och årsrapport förs
enskilt dialog med respektive centrum om resultat, måluppfyllelse och framtida
utveckling. Detta lyfts även fram i revisorernas rapport och uppges fungera bra.
Verksamhets- och centrumcontrollers träffar ekonomichef i olika forum en gång i
månaden. Liknande mötesstruktur finns på samtliga organisatoriska nivåer.
Samtliga verksamhets- och avdelningschefer deltar på regionens chefsmöten och
inom hälso- och sjukvården anordnas halvdagarsmöten för dialog två gånger per
termin. Innehållet vid dessa mötestillfällen varierar, men har alltid en stark
koppling till verksamhetens innehåll, uppnådda resultat och förutsättningar inför
framtiden. Det gäller såväl kort- som långsiktigt.
Respektive centrum gör en årlig behovsinventering som prioriteras på olika nivåer
och som slutligen fastställs inom den ram som hälso- och sjukvården tilldelats
enligt beslut av regionfullmäktige. Under kommande dialogmöten kommer större
fokus att läggas på att klargöra nuläge och förutsättningar för innevarande samt
kommande verksamhetsår. Här finns ett förbättringsområde och ledningen måste
bli bättre på att kvittera de av verksamheten identifierade behoven samt återkoppla
prioritering och grund till denna. På samma sätt måste verksamheterna kvittera
tilldelad resursram.
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Region Kronoberg är en relativt sett liten region. Kommunikationen försvåras av
antalet organisatoriska nivåer inom såväl politik som verksamhet. Antalet nivåer
innebär också att beslutsunderlag måste tas fram på ett väldigt tidigt stadie och
därmed baseras på mindre kända förutsättningar. Detta skulle kunna fungera
bättre.
Hälso- och sjukvården är en verksamhet som ständigt utvecklas och därmed ökade
krav i takt med medicintekniska landvinningar och en åldrande befolkning. Den
generationsväxling som hela den offentliga sektorn genomgår är besvärande och
har inneburit svårprognostiserade förutsättningar och kostnadsökningar för
hyrpersonal, köpt vård mm. Det bör dock framhållas att Region Kronobergs
hälso- och sjukvård inte avviker från riket i de nationella jämförelser som löpande
genomförs.
Det ligger nära tillhands att tro att den som inte fått en önskad resurstilldelning är
missnöjd med processen, även om processen faktiskt fungerar.
Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande års budgetar

Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
tydligare analyserar tidigare års utfall inför kommande års budgetar.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Budgetprocessen startar mer än ett år före avsett budgetår. Tidigare års utfall,
innevarande års prognos samt kända förutsättningar beaktas och kommuniceras på
olika organisatoriska nivåer.
Revisorerna skriver i sin rapport: ”Uppkomna årsresultat är således till ingen del ett
resultat av en felaktig resultatrapportering under löpande år utan den löpande
rapporteringen håller en mycket hög och trovärdig standard. Detta förhållande
menar vi tyder på ett behov av att beslutade budgetar i högre utsträckning behöver
samspela med sjukvårdens uppdrag sett till förutsättningar och tilldelade resurser.”
Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas

Revisionen rekommenderar att stöd till verksamheten behöver förstärkas avseende
vad som behöver prioriteras.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Centrumchefer har idag ett mycket gott stöd i hälso- och sjukvårdsdirektören när
det gäller prioriteringar.
Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar

Revisionen rekommenderar att styrelsens och nämnden säkerställer att budgeten är
förankrad, accepterad och genomförbar inom de ekonomiska ramar som föreslås
innan en budget presenteras för fullmäktige för beslut.
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Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Detta är en svår fråga. Verksamheten upplever en målkonflikt mellan tilldelad
resursram och uppdrag, vilket också revisionsrapporten gör gällande. Här behövs
en ökad kunskap om systemets förutsättningar från verksamheten och en ökad
förståelse för verksamhetens komplexitet från de förtroendevalda.
Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade

Revisionens rekommenderar att krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt
adresserade och anpassade efter de förutsättningar som identifierats i
verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Krav på kostnadsreduceringar förmedlas via chefslinjen och hanteras ytterst av de
som är närmast verksamheten med ett tydligt ansvar och mandat att genomföra
dem. Svårigheten är att tydliga förslag på kostnadsreduceringar i hälso- och
sjukvården oftast påverkar utbud och service och därmed kräver politiskt mod för
genomförande.
Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning

Revisionen rekommenderar att styrelsen och nämnden säkerställer att rutiner,
åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad budgetram förtydligas och
efterföljs.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar
Gällande rutiner är kända och följs.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilagor:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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