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1

Val av justerare och tid för justering
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x oktober 2018.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den x oktober
2018.

3

Tidssättning av motion: Gemenskap på
recept (18RGK1418)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2019.
Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om kopplingen mellan ensamhet och ohälsa. Motionen
har följande yrkanden:
att införa uppsökande samtal med alla personer som har fyllt 75 år i syfte
att motverka ensamhet hos våra äldre,
att social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept inom vården, liksom
det idag skrivs ut fysisk aktivitet på recept och därmed också utveckla ett
nära samarbete med civilsamhällets organisationer och föreningar i syfte
att fler får möjlighet att bygga meningsfullt socialt nätverk samt
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att genomföra strukturella förändringar för att bygga ett gemenskapens
samhälle och att alla politiska förslag bör gemenskapssäkras – på
motsvarande sätt som idag gäller miljökonsekvenser.
Beslutsunderlag

 Tidssättning av motion - Gemenskap på recept
 Motion till Regionfullmäktige - Gemenskap på recept

4

Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPFKL18) (18RGK1514)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF KL18), med tillhörande bilaga samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda tillämpningsanvisningar för
OPF-KL18, för senare beslut i arbetsutskottet.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för
förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som
avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till
visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för
förtroendevalda. Pensionsreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg är fastställt av regionfullmäktige. Arbetsutskottet kan därmed
fastställa bestämmelser avseende OPF-KL.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension
 Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

5

Inbjudningar till kurser och konferenser
(18RGK98)

6

Justering av regionstyrelsens protokoll
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den x oktober 2018.

7

Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2018-10-x.

8

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

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

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Martin Myrskog, regiondirektör

9

Månadsrapport september 2018 för
Region Kronoberg (18RGK108)

10 Förslag till samarbetsavtal med
Skandionkliniken (18RGK1243)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna samarbetsavtal med Skandionkliniken samt
att anslå 2 583 000 kr årligen för ändamålet.
Sammanfattning

Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling har begärt ett
preliminärt godkännande av förslag till reviderat samarbetsavtal mellan
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och Sveriges landsting
och regioner gällande Skandionkliniken.
Region Kronoberg har den 24 augusti 2018 preliminärt meddelat att man
ställer sig positiv till grunderna i det reviderade samverkansavtalet.
Därefter har samarbetsavtalet diskuterats i SKLs landstings/regiondirektörsnätverk. Samarbetsavtalet innehåller förslag om förhöjd
abonnemangsavgift bland annat mot bakgrund av höga fasta kostnader
för utrustning, samt hyra för anläggningen. Kliniken hade ett underskott
på 38 mkr 2016 och 52 mkr 2017 och 2018 prognosticeras ett underskott
på 50 mkr.
Det gällande samarbetsavtalet ger inte möjlighet att höja
abonnemangsavgiften i dess nuvarande form, varför medlemmarnas
ekonomidirektörer fick i uppdrag att förhandla om avtalet. Det
reviderade förslaget innebär att:
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- Av årskostnad enligt fastställd budget debiteras 70 procent landstingen
som årsabonnemang i relation till deras respektive befolkningsunderlag.
För Kronobergs del innebär förslaget en höjning med 738 000 kr årligen.
- Priset per fraktion indexeras med LPIK (prisindex med
kvalitetsjusterade löner för landsting), exklusive läkemedel.
- Det årliga överskottet används för att återställa Kommunalförbundet
för Avancerad Strålnings ackumulerade underskott enligt balanskravsresultatet.
Föreslås att regionstyrelsen godkänner reviderat samarbetsavtal med
Skandionkliniken, samt beslutar anslå 2 538 000 kr årligen för ändamålet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut samarbetsavtal med Skandionkliniken
 Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och
Sveriges landsting/regioner

11 Förslag till förlängning av avtal
avseende Vårdval Kronoberg med
Vårdcentralen Achima Care i Växjö
(16RK1946)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för
Vårdcentralen Achima Care i Växjö.
Sammanfattning

Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra
åren option på att förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller
under förutsättning att vårdcentralen uppfyller av Region Kronoberg
fastställda krav. Om optionsrätten inte utnyttjas löper avtalet ut utan
föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den
kommande avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om
förlängning av avtal med Vårdcentralen Achima Care i Växjö.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - avtalsförlängning
 Avtal Achima Care AB Växjö vårdval förlängning
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12 Upphandling av svenska livsmedel
under foderkrisen (18RGK1349)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslås diskutera förslag till beslut vid sammanträde den
9 oktober inför vidare beslut i regionstyrelsen.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog § 176/2018 åt regiondirektören
att undersöka möjligheterna för regionen att upphandla svenska
livsmedel, med anledning av foderkrisen.
Region Kronoberg har idag avtal med sammanlagt åtta större
leverantörer, varav grossisten Martin & Servera står för merparten av
inköp av livsmedel. I Martin & Serveras sortiment finns svenskt kött och
andra livsmedel, och det finns därför inte något avtalsmässigt hinder för
att köpa en större andel. Däremot innebär en större ökning i samband
med foderkrisen att kostnaderna blir högre än budgeterat.
Eftersom tillgången på svenskt kött väntas öka under hösten, och
priserna därmed bli lägre, finns möjligheten att köpa en större andel
svenskt kött. Det är dock inga garantier att priserna blir oförändrade eller
lägre jämfört med det upphandlade sortimentet. Även prisutvecklingen
på andra livsmedel är osäker efter sommarens torka, till exempel kan
priserna på mjölk och spannmål bli högre om tillgången minskar.
För att uppnå det politiska beslutet att andelen ekologiska livsmedel ska
vara 70 % av de totala livsmedelsinköpen år 2020 fordras att även det
svenska köttet och osten är ekologiskt. Kostnaden för att byta ut
upphandlat utländskt kött samt ost till svenskt ekologiskt medför en
ökad kostnad med ca 1,0 mkr per år.
Kostnadsökningen för att ersätta utländskt kött och ost till svenskt
medför en ökad kostnad med ca 200 tkr per år. Beräkningen är baserad
på Kost och restaurangers livsmedelsinköp.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Upphandling av svenska livsmedel under
foderkrisen
 Beslutsunderlag - Upphandling av svenska livsmedel under
foderkrisen
 Uppdrag om möjligheten att upphandla svenska livsmedel med
anledning av foderkrisen.
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13 Svar på motion – Ge fler vårdgivare
tillgång till gemensamt journalsystem
(18RGK764)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen mot bakgrund av att det inte är juridiskt möjligt enligt
lagen om offentlig upphandling att erbjuda privata vårdgivare utanför
vårdvalet att ta del av Cambio Cosmic, inom ramen för befintligt avtal.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit möjligheten för vårdgivare
att använda journalsystemet Cambio Cosmic ska utreda samt att uppdra
till regionstyrelsen att fatta beslut i frågan utfrån motionens intentioner
och utredningens resultat.
Motionen lyfter fram styrkan med att Region Kronoberg har ett
gemensamt journalsystem för all regiondriven hälso- och sjukvård
inklusive vårdvalets privata vårdgivare. Genom att erbjuda även övriga
privata vårdgivare möjligheten att använda Cambio Cosmic menar
motionären att både högkostnadshantering och patientsäkerhet skulle
stärkas.
I nuläget erbjuder Region Kronoberg, enligt avtal med leverantören,
privata vårdvalsenheter och även länets kommuner, att ta del av det
gemensamma journalsystemet Cambio Cosmic. Med anledning av att
Region Kronoberg vid upphandlingstillfället inte upphandlat och avtalat
för de övriga privata vårdgivarnas räkning är det inte möjligt för dem att
erbjudas ta del av vårdinformationssystemet Cambio Cosmic. Region
Kronoberg skulle vid ett sådant förfarande begå avtalsbrott eftersom en
sådan begränsning är inskriven i avtalet med leverantören. Att erbjuda
privata vårdgivare utanför avtalet kostnadsfri samverkan genom Cambio
Cosmic innebär en konkurrensfördel.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
 Motion - ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem
 § 200 RSAU Svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till
gemensamt journalsystem
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 § 98 HSN Svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem

14 Svar på motion – Förenkla
hjälpmedelshanteringen (18RGK1114)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa att det
finns en tydlig information som kan lämnas till patienter och brukare om
vilka hjälpmedel som finns och vart man vänder sig för att få hjälp samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att fullmäktige fattar beslut
om att genomföra en utredning med uppdrag att se över möjligheterna
till bättre samordning mellan de berörda aktörerna som hanterar
hjälpmedel med syfte att förenkla och underlätta för den enskilda
brukaren. Motionären föreslår att det i uppdraget ska finnas:
- en inventering av aktörer av hjälpmedel
- en invertering av vilka olika typer av hjälpmedel som tillhandahålls och
av vem
- visa på effektiva alternativ gällande samordning
- visa på ett, utifrån ett brukarperspektiv, enklare sätt av samordning
För kommunerna i länet och Region Kronoberg finns en tydlig
fördelning av ansvar inom hjälpmedelsområdet. I respektive
ansvarsområde för de olika huvudmännen ligger det ekonomiska
ansvaret att tillhandahålla ett hjälpmedelssortiment. Att förskriva
hjälpmedel är ett ansvar inom rehabiliterings- och
habiliteringsverksamheterna och behöver inte påverkas av vilken
huvudman som äger ansvar för produktområdet. Det finns en
överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner som
syftar till att underlätta processerna inom hjälpmedelshanteringen i länet.
På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och Omsorgsnämnden i
Växjö kommun startades ett projekt i januari 2016 som arbetade med att
ta fram underlag för att bilda en gemensam hjälpmedelsverksamhet.
Projektet lyckades inte att nå en ekonomisk kalkyl som samtliga parter
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kunde enas om varför det togs politiska beslut om att avsluta projektet
(HSN 2017-10-23 § 95).
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Förenkla hjälpmedelshanteringen
 Motion - Förenkla hjälpmedelshanteringen

15 Remissyttrande – Åtgärdsprogram för
miljömålen 2019-2025, Länsstyrelsen
Kronoberg (18RGK1374)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet tillsammans med
Åtgärdslistan för remissvar är Region Kronobergs svar till Länsstyrelsen i
Kronobergs län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle
att avge yttrande över ovanstående remiss. Länsstyrelsen har i samarbete
med flera aktörer, tagit fram ett förslag till Åtgärdsprogram för de
regionala miljömålen 2019-2025.
Åtgärderna har tagits fram under en intern och extern hearing under
våren 2018. Länsstyrelsen önskar synpunkter av remissinstanser på
följande:
- Är åtgärderna i programmet relevanta?
- Är det några ytterligare åtgärder som bör ingå?
- Avser ni medverka till åtgärden? Ange om ni avser vara medaktör eller
huvudaktör.
Region Kronoberg föreslås vara huvudaktör inom följande åtgärder:
- Effektivisera lustgasanvändningen
- Lustgasdestruktionsanläggning ska installeras på
förlossningsavdelningen när nya BB är färdigställt. (Beslut om
installation av destruktionsanläggningen finns i Region Kronobergs
miljöprogram. Uppskattad kostnad 3-4 milj. kr. Ev. delfinansiering
genom Klimatklivet.)
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- Främja hållbart resande.
- Reseriktlinje, översyn av bokningsrutiner, klimatkompensation och
resvaneundersökning. Dessutom pågår projektet ”Hållbar mobilitet i
Gröna Kronoberg” som stöttar företag och offentliga organisationer i
länet. Länstrafiken testresenärskampanjer och resvaneundersökningar.
- Inför framtagandet av ny länstransportplan görs en djupgående analys
av länets transportbehov utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
- Klimat och sociala aspekter ska beaktas i framtagandet av
länstransportplan. Modellen för sociala aspekter och miljöaspekter ska
tillämpas vid framtagandet av länstransportplanen.
- Utveckla klimat- och energiaspekter i fysisk planering.
- Förutsättningar för detta undersöks i projekten "Jämställd regional
tillväxt" och ”Samplanering Kronoberg”.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut om remiss för åtgärdsprogram för miljömålen
Remiss för åtgärdsprogram för miljömålen
åtgärdsprogram remissvar (excelfil)
Remiss - Förslag till åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län
Förlängd svarstid åtgärdsprogram

16 Remissyttrande – Utveckling av
verksamheter som bedrivs enligt lagen
om läkarvårdsersättning och lagen om
ersättning för fysioterapi Socialdepartementet Ds 2018:31
(18RGK1258)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Promemorian innehåller förslag till
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ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF).
Diskussioner om förändringar i ovanstående lagar har pågått under en
längre tid och regioner och landsting runt om i landet har tillsammans
med SKL utarbetat ett remissyttrande över Socialdepartementets
promemoria som utgör underlaget för remissen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut yttrande över utveckling av verksamheter som
bedrivs enligt LOL/LOF
 Förslag till yttrande över utveckling av verksamheter som bedrivs
enligt LOL/LOF
 Remiss - Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om
läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

17 AB Destination Småland – översyn om
alternativ driftform (18RGK135)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att överföra verksamheten inom AB Destination Småland till Region
Kronobergs förvaltning samt
att därefter lägga bolaget AB Destination Smålands verksamhet vilande.
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande uppdrog åt regiondirektören att utreda
alternativa driftsformer för den regionala turismorganisationen som idag
drivs genom AB Destination Småland.
Syftet med utredningen är att utgöra underlag för ägarbeslut kring AB
Destination Smålands framtida organisation och driftsform. Svensk
Destinationsutveckling AB har på uppdrag av Region Kronoberg
genomfört utredningen vilket resulterat i rapporten ”Utredning om
alternativa driftformer för den regionala turism-verksamheten i Region
Kronoberg”. De tre alternativ som utretts är:
- Att fortsätta driva verksamheten på nuvarande sätt i bolagsform.
- Att överföra verksamheten och driva den som en del i enheten
”Hållbar Tillväxt under Regional Utveckling.
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- Att ändra ägandet och låta kommunerna tillsammans med regionen
vara ägare till bolaget.
Ordförandeberedningen förordar alternativ två, d.v.s. att verksamheten
drivs under enheten ”Hållbar tillväxt” med nuvarande strategisk
inritning. De huvudsakliga skälen till förordande av alternativ två är:
- Förbättrade möjligheter att jobba med destinationsutveckling genom
närhet till de övriga regionala utvecklingsfrågorna. Särskilt näringsliv,
infrastruktur, kollektivtrafik samt attraktionskraftarbete.
- Tydligare politisk styrning genom ordinarie nämndsstruktur.
- Effektiviseringsmöjligheter genom effektivare användning av
gemensamma resurser samt minskat dubbelarbete av bolaget och
förvaltning.
Rapporten skickas ut 2018-10-05.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut AB Destination Småland - alternativ driftform

18 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

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

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

• 18RGK29-40 Enhetschef vårdstöd beslut 40/2018 - Avskrivning
av fordran.
• 18RGK29-41 Enhetschef vårdstöd beslut 41/2018 - Avskrivning
av fordran.
• 18RGK29-42 Enhetschef vårdstöd beslut 42/2018 - Avskrivning
av fordran.
• 18RGK21-50 Upphandlingschef beslut 50/2018 Tilldelningsbeslut operationshandskar.
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• 18RGK25-27 Regionjurist beslut 27/2018 - Bevakning av fordran i
konkurs.
• 18RGK20-22 Förhandlingschef beslut 17/2018 - Lokalt
kollektivavtal om måltidsuppehåll på HIA.
• 18RGK25-28 Regionjurist beslut 28/2018 - Utlämnande av
sammanställning av uppgifter.
• 18RGK34-19 Regionstyrelsens ordförande beslut 19/2018 - Beslut
om ersättningsberättigade förrättningar i konferens "Riv murarna bygg nära vård tillsammans".
• 18RGK21-51 Upphandlingschef beslut 51/2018.
• 18RGK19-17 Ekonomidirektör beslut 17/2018 - Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten, 22-177734-18/1.
• 18RGK12-11 Regiondirektör beslut 11/2018 - Yttrande över
kommunala detaljplaner.
• 18RGK12-12 Regiondirektör beslut 12/2018 - Yttrande över
kommunala detaljplaner.
• 18RGK12-13 Regiondirektör beslut 13/2018 - Yttrande över
kommunal detaljplan.
• 18RGK12-14 Regiondirektör beslut 14/2018 - Yttrande över
kommunala detaljplaner.
• 18RGK20-23 Förhandlingschef beslut 18/2018 - Beslut om
utfärdande av skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom
Region Kronoberg.
• 18RGK21-52 Upphandlingschef beslut 52/2018.
• 18RGK21-53 Upphandlingschef beslut 53/2018.
• 18RGK21-54 Upphandlingschef beslut 54/2018.
• 18RGK25-30 Regionjurist beslut 30/2018 - Utlämnande av
sammanställning av uppgifter (18RGK1522).
• 18RGK25-31 Regionjurist beslut 31/2018 - Bruksvärdesprövning i
hyresnämnden (18RGK802).
• 18RGK21-55 Upphandlingschef beslut 55/2018.

19 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

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

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Page 14 of 284

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-11-10

Anmälningar

- 18RGK411-7 Protokoll styrelsemöte, 3/18, RyssbyGymnasiet 20185-23.
- Cirkulär 18:28 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona.
- Cirkulär 18:30 - Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om
normalt förekommande arbete.
- Cirkulär 18:29 - Inför löneöversyn 2019 med Kommunal.
- 18RGK1514-1 Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda
(OPF-KL18).
- Cirkulär 18:32 - Information om överenskommelse avseende vissa frågor
om sommartid/vintertid.
- 18RGK80-15 Beslut om köp av aktier IT-plattfrom Småland & Öland
AB.
- Cirkulär 18:34 Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola.
- Cirkulär 18:35 - Preliminär utjämning för år 2019.

20 Övriga beslutsärenden

21 Övriga informationsärenden
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Tidssättning av motion:
Gemenskap på recept

3
18RGK1418
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1418
Handläggare: Johan Jarl, kansliavdelningen
Datum: 2018-09-05

Regionstyrelsen arbetsutskott

Tidssättning av motion – Gemenskap på recept

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2019.

Sammanfattning
Eva Johnsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om kopplingen mellan ensamhet och ohälsa. Motionen har
följande yrkanden:
att införa uppsökande samtal med alla personer som har fyllt 75 år i syfte att
motverka ensamhet hos våra äldre,
att social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept inom vården, liksom det idag
skrivs ut fysisk aktivitet på recept och därmed också utveckla ett nära samarbete
med civilsamhällets organisationer och föreningar i syfte att fler får möjlighet att
bygga meningsfullt socialt nätverk samt
att genomföra strukturella förändringar för att bygga ett gemenskapens samhälle
och att alla politiska förslag bör gemenskapssäkras – på motsvarande sätt som idag
gäller miljökonsekvenser.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Gemenskap på recept

Sida 1 av 1
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Förslag till bestämmelser
om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd
till förtroendevalda (OPFKL18)

4
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18RGK1514
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1514
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-09-24

Regionstyrelsen

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att arbetsutskottet beslutar
Att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF KL18), med tillhörande bilaga.
Att uppdra åt regiondirektören att bereda tillämpningsanvisningar för OPF-KL18,
för senare beslut i arbetsutskottet.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 201412-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för förtroendevalda.
Pensionsreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg är fastställt av
regionfullmäktige. Arbetsutskottet kan därmed fastställa bestämmelser avseende
OPF-KL.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1514
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-09-24

Bilaga:

Cirkulär SKL 18:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Sida 2 av 2
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Från:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 18:31 från Sveriges Kommuner och Landsting
den 14 september 2018 14:46:39
Cirkulär 18031.pdf
Cirkulär 18031 Bilaga 1.pdf
Cirkulär 18031 Bilaga 2.pdf

Fvb till mottagare:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
...
Cirkulärets rubrik och sammanfattning:

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till
reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder
vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/
regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension,
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
Bifogas:
Cirkulär 18:31

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Bilaga 1

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga

Bilaga 2

Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Cirkulären finns också att läsa och ladda ner från cirkulärdatabasen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida
För frågor kring distributionen, kontakta: info@skl.se

Page 24 of 284

Vic

2018-09-14

CIRKULÄR 18:31
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Victoria Bergner
Ossian Wennström
Nyckelord: Förtroendevalda, familjeskydd, omställning
och pension

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-1231 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse
20131020.
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya
bestämmelser.
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser,
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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1 (1)

familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.

Bifogas till cirkuläret
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret.
Förslag till lokala beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att
kommunen/landstinget/regionen beslutar
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) med tillhörande bilaga.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian
Wennström
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Victoria Bergner

Niclas Lindahl
Bilagor:

1 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga
2 Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
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2018-05-29

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPFKL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.
OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:
1. Inledande bestämmelser
 Pensionsmyndighet
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 Aktiva omställningsinsatser
 Ekonomiskt omställningsstöd
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd
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Kapitel 1
Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.
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Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få
ett nytt arbete.
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
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Kapitel 3
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a.

avgiftsbestämd ålderspension

b.

sjukpension

c.

efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.
§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.
§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till
den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
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§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
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§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till
anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.
§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner,
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan dessa barn.
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.
§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.
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Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till
–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen
och

–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den
förtroendevalde avlider:
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den
förtroendevalde avlider:
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.
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§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet
har rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge
beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8
§ första stycket FAL.
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd,
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a.
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPFKL18.
För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPFKL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14
har antagits.
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige.
OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting,
regioner och kommunalförbund.
Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk.
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner,
landsting, regioner och kommunalförbund.
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K,
vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på
livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL.
Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som
anställda.
Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde
PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas.
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.
Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.
OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag”
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).
Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL.
PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).
2
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.
En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller
hon omfattas av OPF-KL.
Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i
tillämpningsanvisningar.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser
Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa
pensions- och omställningsbestämmelserna.
Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPFKL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar.

Kapitel 2 Omställningsstöd
Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd.
Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes
omställning.
Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,
3
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med
fastställandet av det lokala regelverket.
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit
fram.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet.
Aktiva omställningsinsatser (§ 3)
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar.
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.
Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)
Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett
prisbasbelopp.
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande till allmän pension.
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller
föräldraledighet.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5)
Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald:
a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension,
b. lämnat sitt (sina) uppdrag och
c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från
avgångstidpunkten.
I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta
annan försörjning.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension.

5
Page 44 of 284

2018-09-14

Samordning (§ 6)
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges.
Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap.
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012)
All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst.
Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen
också en garantiprovision (HFD 1994/2895).
Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat,
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.
Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och
aktivitetsersättning.

Uppgiftsskyldighet (§ 7)
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5.

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser
Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:
Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och
sammanträdesersättning mm.
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett
uppdragets/uppdragens omfattning.
Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension.
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav
på minsta omfattning av uppdraget.
Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt
efterlevandeskydd (§ 2).
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina)
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4)
Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.
Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.
Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst.
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se
arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18.
Pensionsavgifter (§ 5)
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en
pensionsbehållning.
Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela
den pensionsgrundande inkomsten.

7
Page 46 of 284

2018-09-14

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.
På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för.
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka
sitt kapital.
Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.
En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska
inte anses vara en begränsning av denna princip.
För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden.
Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten.
Även här avses även endast en uppräkning.
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1)
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången
av kalenderåret (t+1).
Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %.
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8)
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension,
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd
ålderspension utbetalas livsvarigt.
Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala
pensionsmyndigheten tagit fram.
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen
börjar betalas ut.
Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började
betalas ut.
Sjukpension (§ 10)
För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande
omfattning på uppdraget fastställas.
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva
årsarvodet.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning
dividerat med uppdragets omfattning.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.
Efterlevandeskydd (§ 11)
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.
Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.
Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller
inte.

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.
Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid om 40 %.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte.
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet.
Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1243
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-09-27

Regionstyrelsen

Förslag till samarbetsavtal med Skandionkliniken

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att godkänna samarbetsavtal med Skandionkliniken.
Att anslå 2 583 000 kr årligen för ändamålet.

Sammanfattning
Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling har begärt ett preliminärt
godkännande av förslag till reviderat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling och Sveriges landsting och regioner gällande
Skandionkliniken.
Region Kronoberg har den 24 augusti 2018 preliminärt meddelat att man ställer sig
positiv till grunderna i det reviderade samverkansavtalet. Därefter har
samarbetsavtalet diskuterats i SKLs landstings-/regiondirektörsnätverk.
Samarbetsavtalet innehåller förslag om förhöjd abonnemangsavgift bland annat
mot bakgrund av höga fasta kostnader för utrustning, samt hyra för anläggningen.
Kliniken hade ett underskott på 38 mkr 2016 och 52 mkr 2017 och 2018
prognosticeras ett underskott på 50 mkr.
Det gällande samarbetsavtalet ger inte möjlighet att höja abonnemangsavgiften i
dess nuvarande form, varför medlemmarnas ekonomidirektörer fick i uppdrag att
förhandla om avtalet. Det reviderade förslaget innebär att:





Av årskostnad enligt fastställd budget debiteras 70 procent landstingen
som årsabonnemang i relation till deras respektive befolkningsunderlag.
För Kronobergs del innebär förslaget en höjning med 738 000 kr årligen.
Priset per fraktion indexeras med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade
löner för landsting), exklusive läkemedel.
Det årliga överskottet används för att återställa Kommunalförbundet för
Avancerad Strålnings ackumulerade underskott enligt balanskravsresultatet.

Föreslås att regionstyrelsen godkänner reviderat samarbetsavtal med
Skandionkliniken, samt beslutar anslå 2 583 000 kr årligen för ändamålet.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1243
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-09-27

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Samarbetsavtal med Skandionkliniken
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S AMARBETSAVTAL
AVSEENDE

mellan
1)

Region Uppsala

2)

Stockholms läns landsting

3)

Region Skåne

4)

Västra Götalandsregionen

5)

Västerbottens läns landsting

6)

Region Östergötland

7)

Region Örebro län

8)

Landstinget Sörmland

9)

Region Jönköpings län

10)

Region Kronoberg

11)

Landstinget i Kalmar län

12)

Region Gotland

13)

Landstinget i Blekinge

14)

Region Halland

15)

Landstinget i Värmland

16)

Region Västmanland

17)

Landstinget Dalarna

18)

Region Gävleborg

19)

Region Västernorrland

20)

Region Jämtland Härjedalen

21)

Region Norrbotten

nedan kallade landstingen och regionerna
och Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
nedan kallad KAS.
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1

BAKGRUND

1.1

De sju landsting och regioner som inom sig rymmer universitetssjukhus, Region
Uppsala, Region Östergötland, Region Skåne, Stockholms läns landsting,
Västerbottens läns landsting, Västra Götalandsregionen samt Region Örebro län, har
bildat Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) med syfte att skapa en
anläggning för cancerbehandling med protonstrålning - Skandionkliniken.

1.2

Protonstrålning av cancer utgör högspecialiserad sjukvård och beslut om behandling
fattas vid universitetssjukhusens onkologiska kliniker. Skandionkliniken ska erbjuda
behandling till aktuella patienter från hela landet. Landstingen och regionerna
ansvarar för att aktuella patienter i det egna landstinget/regionen remitteras till
universitetssjukhusens onkologkliniker, vilka ansvarar för att patienter remitteras
till Skandionkliniken.

1.3

Genom arbete enligt så kallad distribuerad kompetens säkerställs att indikation och
beslut om behandling med protonstrålning sker enligt vårdprogram och riktlinjer
gemensamma för hela landet.

2

GRUNDER FÖR FINANSIERING

2.1

Grunden för finansiering av KAS är självkostnadsprincipen. Finansiering av
verksamheten sker med ett grundabonnemang och ersättning per nyttjad fraktion.

2.2

Av årskostnad enligt fastställd budget ska 70 procent debiteras landstingen och
regionerna i relation till deras respektive befolkningsandel sista december året
innan, i form av ett årsabonnemang.

2.3

Med hänsyn till förändringar i befolkningsunderlag ska KAS årligen revidera
fördelningen av abonnemangskostnaden mellan landstingen och regionerna.

2.4

Priset per fraktion, som är 6 052 kronor år 2018, ska årligen räknas upp med
landstingsprisindex (LPIK exklusive läkemedel). Kostnaden för utnyttjad fraktion
debiteras remitterande universitetssjukhus. Inom ramen för etablerade
regionvårdsavtal vidaredebiteras hemlandstinget/-regionen för fraktionskostnaden.

2.5

Direktionen för KAS har möjlighet att besluta om mängdrabatt när
kapacitetsutnyttjandet är lågt vid Skandionkliniken. Landstinget/regionen ska då
betala hälften av ordinarie pris för utförda fraktioner utöver landstingets/regionens
”kvot” för året. Kvoten ska beräknas som landstingets/regionens befolkningsandel,
sista december året innan, multiplicerad med antalet fraktioner som
kommunalförbundet har budgeterat med för året.
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2.6

Eventuella överskott från verksamheten ska användas för att återställa tidigare
underskott i kommunalförbundets ekonomi.

2.7

Full transparens för kostnaderna för KAS kommer att gälla och samtliga landsting
och regioner kommer årligen att tillställas årsredovisning och revisionsrapport.

3

ERSÄTTNING

3.1

Landstingen och regionerna ska mot faktura utbetala abonnemangsavgift årligen i
förskott till KAS, om inte annat beslutas i direktionen för KAS.

3.2

Ersättning per fraktion utbetalas av respektive universitetssjukhus mot faktura i
enlighet med fastställda faktureringsrutiner.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detta Avtal har upprättats i tjugotvå (22) likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var
sitt.

Uppsala den ___________________

REGION UPPSALA

Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling

______________________________

______________________________

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

______________________________
REGION SKÅNE

______________________________
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VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

______________________________
VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING

______________________________
REGION ÖSTERGÖTLAND

______________________________
REGION ÖREBRO LÄN

______________________________
LANDSTINGET SÖRMLAND

______________________________
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

______________________________
REGION KRONOBERG

______________________________
LANDSTINGET I KALMAR LÄN

______________________________
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REGION GOTLAND

______________________________
LANDSTINGET I BLEKINGE

______________________________
REGION HALLAND

______________________________
LANDSTINGET I VÄRMLAND

______________________________
REGION VÄSTMANLAND

______________________________
LANDSTINGET DALARNA

______________________________
REGION GÄVLEBORG

______________________________
REGION VÄSTERNORRLAND

______________________________
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REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

______________________________
REGION NORRBOTTEN

______________________________
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1946
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-09-27

Regionstyrelsen

Förslag till förlängning av avtal avseende Vårdval
Kronoberg med Vårdcentralen Achima Care i Växjö

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Vårdcentralen
Achima Care i Växjö.

Sammanfattning
Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra åren option
på att förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller under förutsättning att
vårdcentralen uppfyller av Region Kronoberg fastställda krav. Om optionsrätten
inte utnyttjas löper avtalet ut utan föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den
kommande avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om förlängning av
avtal med Vårdcentralen Achima Care i Växjö.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till förlängning av avtal avseende vårdval kronoberg med
vårdcentralen Achima Care i Växjö.

Sida 1 av 1
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Diarienr: 16RK19461946
Upphandlingsenheten
Gert-Olov Karlsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-09-04

Achima Care AB
Att: Stefan Johansson
Östra Prinsgatan 20
371 31 Karlskrona
Avtal avseende Vårdval Kronoberg, Vårdcentral Achima Care Växjö
Dnr;: LK / 16RK1946
Ref kontakt daterat 2016-10-01
Förlängning av avtal/ utnyttjande av option
Avtalstiden löper ut 2019-02-28. I avtalet finns en optionsklausul som möjliggör
för Region Kronoberg att förlänga avtalet i ytterligare två (2) år
Region Kronoberg bekräftar härmed att optionen kommer att utnyttjas
vilket innebär att avtalet förlängs att gälla t om 2021-02-28
För optionen/ avtalsförlängningen skall nedanstående handlingar och villkor
gälla:



Denna avtalsförlängning
Kontrakt daterat 2016-10-01

Vid motstridigheter i ovan nämnda handlingar gäller dessa i upptagen
rangordning
Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete.
Ovanstående avtalsförlängning bekräftas:
Region Kronoberg

Achima Care AB

Växjö 2018-10-17

Karlskrona 2018-10-….

………………………………………………………

…………………………………………………….

Martin Myrskog
Regiondirektör
Postadress
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Behörig företrädare

Besökadress
Nygatan 20

Telefon
E-post gert-olof.karlsson@kronoberg.se
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1349
Handläggare: Johan Jarl, kansliavdelningen
Datum: 2018-08-27

Regionstyrelsen

Upphandling av svenska livsmedel under foderkrisen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att

Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog § 176/2018 åt regiondirektören att
undersöka möjligheterna för regionen att upphandla svenska livsmedel, med
anledning av foderkrisen.
Region Kronoberg har idag avtal med sammanlagt åtta större leverantörer, varav
grossisten Martin & Servera står för merparten av inköp av livsmedel. I Martin &
Serveras sortiment finns svenskt kött och andra livsmedel, och det finns därför
inte något avtalsmässigt hinder för att köpa en större andel. Däremot innebär en
större ökning i samband med foderkrisen att kostnaderna blir högre än budgeterat.
Eftersom tillgången på svenskt kött väntas öka under hösten, och priserna därmed
bli lägre, finns möjligheten att köpa en större andel svenskt kött. Det är dock inga
garantier att priserna blir oförändrade eller lägre jämfört med det upphandlade
sortimentet. Även prisutvecklingen på andra livsmedel är osäker efter sommarens
torka, till exempel kan priserna på mjölk och spannmål bli högre om tillgången
minskar.
För att uppnå det politiska beslutet att andelen ekologiska livsmedel ska vara
70 procent av de totala livsmedelsinköpen år 2020 fordras att även det svenska
köttet och osten är ekologiskt. Kostnaden för att byta ut upphandlat utländskt kött
samt ost till svenskt ekologiskt medför en ökad kostnad med cirka 1 000 000 kronor
per år.
Kostnadsökningen för att ersätta utländskt kött och ost till svenskt medför en ökad
kostnad med cirka 200 000 kronor per år. Beräkningen är baserad på Kost och
restaurangers livsmedelsinköp.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag – Upphandling av svenska livsmedel med anledning
av foderkrisen
Sida 1 av 1
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1349
Handläggare: Johan Jarl, kansliavdelningen
Datum: 2018-08-25

Upphandling av svenska livsmedel under foderkrisen
Ärende
Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog § 176/2018 åt regiondirektören att
undersöka möjligheterna för regionen att upphandla svenska livsmedel, med
anledning av foderkrisen.

Sammanfattning

Region Kronoberg har idag avtal med sammanlagt åtta större leverantörer, varav
grossisten Martin & Servera står för merparten av inköp av livsmedel. I Martin &
Serveras sortiment finns svenskt kött och andra livsmedel, och det finns därför
inget avtalsmässigt hinder för att köpa en större andel. Däremot innebär en större
ökning i samband med foderkrisen att livsmedelskostnaderna blir högre än budget.
Eftersom tillgången på svenskt kött väntas öka under hösten, och priserna därmed
bli lägre, finns möjligheten att köpa en större andel svenskt kött. Det finns dock
inga garantier för att priserna verkligen blir oförändrade eller lägre jämfört med det
upphandlade sortimentet. Prisutvecklingen efter sommarens torka är även osäker
på andra livsmedel, till exempel kan priserna på mjölk och spannmål bli högre om
tillgången minskar.
Nuläge

Region Kronoberg arbetar idag efter målsättningen att livsmedel som köps in ska
vara ekologiska och med ursprung Sverige. Bland annat görs avstämningar vid
varje uppföljningsmöte med leverantörer om hur andelen kan bli större.
Enligt regionens uppföljningssystem Compare har regionen hittills under 2018
köpt livsmedel för strax under 10,8 miljoner kronor. Statistiken omfattar även köp
från övriga leverantörer. Varor med svenskt ursprung står för 66,5 procent av
inköpen, 7,16 miljoner kronor. De övriga största ursprungsländerna är
Nederländerna (658 000 kronor) och Tyskland (460 000 kronor).1
Livsmedlen har följande fördelning:
Varugrupp
Kolonialvaror

Total kostnad 1 januari
- 31 juli 2018
2,9 mkr

Djupfryst

2,5 mkr

Färsk och kylvaror

5,5 mkr

Typ av livsmedel
Gryner, konserver,
torrvaror. Främst kaffe.
Kött, timbaler, glutenfritt,
grönsaker, fågel,
grönsaksrätter.
Mejeri, bröd, kött,
köttprodukter, grönsaker,
ägg, ost.

1

Uppgifterna i Compare är inte fullständiga, eftersom alla leverantörer inte lämnar statistik till
uppföljningssystemet.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1349
Handläggare: Johan Jarl, kansliavdelningen
Datum: 2018-08-25

När det gäller kött har regionen under perioden 1 januari – 31 juli 2018 köpt för
692 000 kronor, varav svenskt kött står för 55 procent (381 000 kronor). Övriga
stora ursprungsländer är Tyskland (233 000 kronor) och Finland (71 000 kronor).
För oberett kött är de största produkterna ekologisk nötfärs och tärnat nötkött. De
vanligaste köttprodukterna är pålägg och kassler. Köttvarorna med ursprungsland
Tyskland är ekologisk nötfärs. Tillgången på svensk ekologisk nötfärs är lägre,
vilket medför att priset högre. Från Finland köps fläskkotlettrad. Det tärnade
nötköttet är främst från Sverige, men till största delen inte ekologiskt.
När det gäller fågelprodukter har regionen under perioden 1 januari – 31 juli 2018
köpt för cirka 366 000 kronor (fryst 306 000 kronor, färsk 60 000 kronor). Den
största andelen fågelvaror består av strimlad kyckling och kycklinglårfilé. 45
procent av de behandlade fågelprodukterna är från Danmark, i huvudsak strimlad
kyckling. Av oberedd kyckling är 99 procent från Sverige.
Regionfullmäktiges mål och lagen om offentlig upphandling

När det gäller prioriteringen av svenskt kött behöver även hänsyn tas till regionens
målsättning att 60 procent av livsmedlen ska vara ekologiska, kostenhetens
kvalitetskrav på varorna och på till exempel individanpassning av kosten inom
sjukvården. Regionfullmäktiges långsiktiga mål är att 70 procent av livsmedlen
inom Region Kronoberg vara ekologiska år 2020. Även tillgången är avgörande,
där få lokala producenter idag kan leverera de kvantiteter som behövs och intresset
för den offentliga sektorns inköpsmodeller inte heller är så stort.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) godtar inte att krav ställs på att
produkterna ska vara lokala, eftersom det inte är ett mätbart kvalitetskrav.
Eftersom varor från hela Sverige ofta paketeras på samma platser är det även svårt
att urskilja vilka varor som är lokalt producerade vid köp från de större
leverantörerna.
Ekonomiska konsekvenser
Det är svårt att ange exakt hur en större ökning av andelen svenska livsmedel
påverkar kostnaderna för livsmedelsinköp. Dels varierar priserna på olika livsmedel
beroende på tillgång, och dels beror kostnaderna på vilka varor regionen väljer att
köpa in under varje period. Svårigheten ökar ytterligare eftersom prisutvecklingen
på olika varor efter foderkrisen och torkan är svår att bedöma. Även om några
prishöjningar ännu inte skett efter sommarens torka kan till exempel spannmål och
mejeriprodukter blir dyrare om tillgången minskar.
För att uppnå det politiska beslutet att andelen ekologiska livsmedel ska vara
70 procent av de totala livsmedelsinköpen år 2020 fordras att även det svenska
köttet och osten är ekologiskt. Kostnaden för att byta ut upphandlat utländskt kött
samt ost till svenskt ekologiskt medför en ökad kostnad med cirka 1 000 000 kronor
per år.
Kostnadsökningen för att ersätta utländskt kött och ost till svenskt medför en ökad
kostnad med cirka 200 000 kronor per år. Beräkningen är baserad på Kost och
restaurangers livsmedelsinköp.
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Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK764
Handläggare: Sara Maripuu och Ulrika J Gustafsson,
Datum: 2018-09-27

Regionstyrelsen

Svar på motion – Ge fler vårdgivare tillgång till
gemensamt journalsystem

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att det inte är juridiskt möjligt enligt lagen
om offentlig upphandling att erbjuda privata vårdgivare utanför vårdvalet att ta
del av Cambio Cosmic, inom ramen för befintligt avtal.

Sammanfattning
Yngve Filipsson(Liberalerna) har i en motion föreslagit möjligheten för vårdgivare
att använda journalsystemet Cambio Cosmic ska utreda samt att uppdra till
regionstyrelsen att fatta beslut i frågan utifrån motionens intentioner och
utredningens resultat.
Motionen lyfter fram styrkan med att Region Kronoberg har ett gemensamt
journalsystem för all regiondriven hälso- och sjukvård inklusive vårdvalets privata
vårdgivare. Genom att erbjuda även övriga privata vårdgivare möjligheten att
använda Cambio Cosmic menar motionären att både högkostnadshantering och
patientsäkerhet skulle stärkas.
I nuläget erbjuder Region Kronoberg, enligt avtal med leverantören, privata
vårdvalsenheter och även länets kommuner, att ta del av det gemensamma
journalsystemet Cambio Cosmic.
Med anledning av att Region Kronoberg vid upphandlingstillfället inte upphandlat
och avtalat för de övriga privata vårdgivarnas räkning är det inte möjligt för dem
att erbjudas ta del av vårdinformationssystemet Cambio Cosmic. Region
Kronoberg skulle vid ett sådant förfarande begå avtalsbrott eftersom en sådan
begränsning är inskriven i avtalet med leverantören. Att erbjuda privata vårdgivare
utanför avtalet kostnadsfri samverkan genom Cambio Cosmic innebär en
konkurrensfördel.
Svar på motion
Region Kronoberg erbjuder i nuläget privata vårdvalsenheter, och även länets
kommuner, att ta del av det gemensamma journalsystemet Cambio Cosmic utan
kostnad. Bakgrunden till detta erbjudande var från start att stärka
patientsäkerheten, att skapa förutsättningar för kontinuitet och kommunikation
men också att på ett tydligt sätt ”få med alla”. I Region Kronobergs avtal med
Sida 1 av 3
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK764
Handläggare: Sara Maripuu och Ulrika J Gustafsson,
Datum: 2018-09-27

leverantören ingår denna lösning, men med en begränsning mot privata vårdgivare
som inte ingår i vårdvalet.
Utifrån EG-domstolens praxis får ett avtal inte väsentligt ändras i förhållande till
de förutsättningar som gällde då avtalet ursprungligen upphandlades. Ett nytt
tilläggsavtal med Cambio Healtcare kan vara att betrakta som en otillåten
direktupphandling för det fall förutsättningarna i förhållande till grundavtalet
väsentligt ändrats och då är tillägget i strid med LOU.
Nationell patientöversikt
Ett alternativt sätt att tänka är att utgå ifrån de nationella tjänster som redan finns
och som är under uppbyggnad. Det finns idag en nationell strategi, en nationell
plattform, som hanterar säker samverkan mellan vårdgivare med syfte att
säkerställa jämlik vård mellan vårdgivargränser. Nationell patientöversikt (NPÖ) är
en av lösningarna som används idag, nationell e-remiss och nationellt
frikortssystem är andra. Region Kronoberg lägger idag resurser på att förverkliga
denna strategi. Även när det gäller de nationella lösningarna finns det för- och
nackdelar.
Fördelar med att använda den nationella plattformen är:
 Den når hela landet och inte bara länet. Vård bedrivs idag alltmer över
organisationsgränser.
 Den utgör en säker lösning där regionen inte behöver stora egna resurser
inom juridik, informationssäkerhet och avtalshantering. Lösningen följer
patientdatalagen med hantering i sammanhållen journalföring för alla olika
informationsmängder.
 Den skapar förutsättningar för effektivisering då samma arbete även ger
patienten tillgång till journaluppgifter i Journalen på nätet.
 Fortsatt utveckling drivs nationellt med enhetliga lösningar, t.ex. gällande
att skicka remisser, även lab.remisser, mellan vårdgivare på ett
standardiserat och säkert sätt, men också gällande högkostnadsskydd samt
läkemedelslista.
Nackdelar med att använda den nationella plattformen mellan vårdgivare är:
 Idag går det endast att läsa information.
 Privata vårdgivare har inte oftast inte prioriterat att koppla upp sina
system till den nationella plattformen, varken för att läsa information eller
för att publicera till andra.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Den ökade kostnaden för Region Kronoberg gällande utökad användning av
Cambio Cosmic är kopplad till licenser för system, resurser för uppbyggnad,
förvaltning, utbildning, support, informationssäkerhetshantering, avtalshantering
och samverkansformer. En utökning av antalet användare kan innebära ökade
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK764
Handläggare: Sara Maripuu och Ulrika J Gustafsson,
Datum: 2018-09-27

kostnader. En utökning av antalet användare kan endast komma i fråga vid en
förnyad upphandling.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg
HSN 2018-06-18 §80
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

§200

Svar på motion: Ge fler vårdgivare
tillgång till gememensamt
journalsystem (18RGK764)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet för att klarlägga de juridiska förutsättningarna för att
genomföra förslaget.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit möjligheten för vårdgivare att använda
journalsystemet Cambio Cosmic ska utreda samt att uppdra till regionstyrelsen att fatta
beslut i frågan utifrån motionens intentioner och utredningens resultat.
Motionen lyfter fram styrkan med att Region Kronoberg har ett gemensamt
journalsystem för all regiondriven hälso- och sjukvård inklusive vårdvalets privata
vårdgivare. Genom att erbjuda även övriga privata vårdgivare möjligheten att använda
Cambio Cosmic menar motionären att både högkostnadshantering och patientsäkerhet
skulle stärkas.
För att besvara motionen har kontakter tagits med ansvarig objektsägare för Cambio
Cosmic och avdelningschef IT VIS utveckling och förvaltning. I nuläget erbjuder
Region Kronoberg privata vårdvalsenheter, och även länets kommuner, att ta del av det
gemensamma journalsystemet Cambio Cosmic utan kostnad. I kontakterna med privata
vårdgivare har frågan diskuterats och intentionen har varit att kunna erbjuda även de att
ta del av det gemensamma journalsystemet. Det finns dock en del svårigheter och
oklarheter varför ett beslut att erbjuda andra privata vårdgivare detsamma behöver
utredas.
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås få uppdraget att utreda frågan om privata
vårdgivare möjlighet att använda Cambio Cosmic.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för att klarlägga de
juridiska förutsättningarna för att genomföra förslaget.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), ersättaren
Charlotta Svanberg (S) och regiondirektören Martin Myrskog.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:

Page 75 of 284

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-09-07

- Ordförandeberedningens förslag.
- Ordförande Anna Franssons (S) återremissyrkande.
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet eller
återremitteras, och finner att det återremitteras.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda frågan om privata vårdgivares
möjlighet att använda Cambio Cosmic samt därefter överlämna utredningen till
regionstyrelsen för beslut.
Expedieras till

Regionstyrelsens arbetsutskott, oktober 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem
 Motion - ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem
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Utskriftsdatum: 2018-09-03

§98

Svar på motion: Ge fler vårdgivare
tillgång till gememensamt
journalsystem (18RGK764)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda frågan om privata vårdgivares
möjlighet att använda Cambio Cosmic samt därefter överlämna utredningen till
regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

Yngve Filipsson(Liberalerna) har i en motion föreslagit möjligheten för vårdgivare att
använda journalsystemet Cambio Cosmic ska utreda samt att uppdra till regionstyrelsen
att fatta beslut i frågan utifrån motionens intentioner och utredningens resultat.
Motionen lyfter fram styrkan med att Region Kronoberg har ett gemensamt
journalsystem för all regiondriven hälso- och sjukvård inklusive vårdvalets privata
vårdgivare. Genom att erbjuda även övriga privata vårdgivare möjligheten att använda
Cambio Cosmic menar motionären att både högkostnadshantering och patientsäkerhet
skulle stärkas.
För att besvara motionen har kontakter tagits med ansvarig objektsägare för Cambio
Cosmic och avdelningschef IT VIS utveckling och förvaltning.
I nuläget erbjuder Region Kronoberg privata vårdvalsenheter, och även länets
kommuner, att ta del av det gemensamma journalsystemet Cambio Cosmic utan
kostnad. I kontakterna med privata vårdgivare har frågan diskuterats och intentionen
har varit att kunna erbjuda även de att ta del av det gemensamma journalsystemet. Det
finns dock en del svårigheter och oklarheter varför ett beslut att erbjuda andra privata
vårdgivare detsamma behöver utredas.
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås få uppdraget att utreda frågan om privata
vårdgivare möjlighet att använda Cambio Cosmic.
Yrkanden
Rolf Andersson yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att hälso- och
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sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens
presidieberednings förslag till beslut.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda frågan om privata vårdgivares
möjlighet att använda Cambio Cosmic samt därefter överlämna utredningen till
regionstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag

 Motion - ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem
 § 100 RSAU Tidssättning av motion - Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK1114
Handläggare: Maria Rostedt
Datum: 2018-09-20

Regionstyrelsen

Svar på motion – Förenkla hjälpmedelshanteringen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa att det finns en
tydlig information som kan lämnas till patienter och brukare om vilka hjälpmedel
som finns och vart man vänder sig för att få hjälp och
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att fullmäktige fattar beslut om att
genomföra en utredning med uppdrag att se över möjligheterna till bättre
samordning mellan de berörda aktörerna som hanterar hjälpmedel med syfte att
förenkla och underlätta för den enskilda brukaren. Motionären föreslår att det i
uppdraget ska finnas:
- en inventering av aktörer av hjälpmedel
- en invertering av vilka olika typer av hjälpmedel som tillhandahålls och av vem
- visa på effektiva alternativ gällande samordning
- visa på ett, utifrån ett brukarperspektiv, enklare sätt av samordning
För kommunerna i länet och Region Kronoberg finns en tydlig fördelning av
ansvar inom hjälpmedelsområdet. I respektive ansvarsområde för de olika
huvudmännen ligger det ekonomiska ansvaret att tillhandahålla ett
hjälpmedelssortiment. Att förskriva hjälpmedel är ett ansvar inom rehabiliteringsoch habiliteringsverksamheterna och behöver inte påverkas av vilken huvudman
som äger ansvar för produktområdet. Det finns en överenskommelse mellan
Region Kronoberg och länets kommuner som syftar till att underlätta processerna
inom hjälpmedelshanteringen i länet.
På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och Omsorgsnämnden i Växjö
kommun startades ett projekt i januari 2016 som arbetade med att ta fram underlag
för att bilda en gemensam hjälpmedelsverksamhet. Projektet lyckades inte att nå en
ekonomisk kalkyl som samtliga parter kunde enas om varför det togs politiska
beslut om att avsluta projektet (HSN 2017-10-23 § 95).
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK1114
Handläggare: Maria Rostedt
Datum: 2018-09-20

Svar på motion
Hälso- och sjukvårdsnämnden tackar för den inkomna motionen. För besvarande
av motionen har information inhämtats från verksamhetschefen på
hjälpmedelscentralen.
Det finns en tydlig fördelning av ansvar för hjälpmedelsområdet mellan
kommuner och Region Kronoberg. Vilka produkter som respektive kommun har
kan skilja sig men ansvarsområdena är tydliga. Hjälpmedelsområdet har utvecklats
mycket de senaste åren och det kan finnas specifika produkter som är svårare att
placera i respektive ansvarsuppdrag. I de fall där det kan verka oklart går det med
hjälp av Ineras nationella standard ISO 9999:2016, Hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning, definiera vilken huvudman som har ansvar för
produktområdet. I respektive ansvarsområde för de olika huvudmännen ligger det
ekonomiska ansvaret att tillhandahålla ett hjälpmedelssortiment. Att förskriva
hjälpmedel är ett ansvar inom rehabiliterings- och habiliteringsverksamheterna och
behöver inte påverkas av vilken huvudman som äger ansvar för produktområdet.
Som exempel på detta har Region Kronoberg ändrat i regelverket för några
produktområden så att vissa professioner inom kommun och vårdval kan förskriva
hjälpmedel från regionens sortiment.
Motionären skriver att en brukare kan hamna i en situation då kommunen och
regionen har olika uppdrag för samma hjälpmedel. Detta ändrades 2010 efter en
gemensam överenskommelse om ansvar. Överenskommelsen är mellan dåvarande
landstinget och länets åtta kommuner och kom till för att underlätta processerna
inom hjälpmedelshanteringen i länet. Samtliga kommuner och dåvarande
landstinget arbetade fram ett förslag som utgick från ett brukarperspektiv och har
fokus på säkerhet och ansvar utifrån SOSFS 2008:1 samt Socialstyrelsens
föreskrifter om God Vård. Principen i överenskommelsen är att den huvudman
som har hjälpmedelsansvaret har ansvar för helheten. Med detta följer ansvar för
förskrivning av hjälpmedel och alla delar i förskrivningsprocessen samt kostnader
och ansvar. Respektive huvudmans regelverk/handböcker/instruktioner gäller.
Representanter för hjälpmedelsverksamheterna i Region Kronoberg och Växjö
kommun föreslog för flera år sedan ett gemensamt hjälpmedelshus för att
underlätta för brukarna att hamna i rätt verksamhet. På uppdrag av hälso- och
sjukvårdsnämnden och Omsorgsnämnden i Växjö kommun startades ett projekt i
januari 2016 som arbetade med att ta fram underlag för att bilda en gemensam
hjälpmedelsverksamhet. Samtliga kommuner erbjöds att ingå i verksamheten och
en kostnadskalkyl för fasta kostnader togs fram för information till samtliga
kommuner. Uppvidinge, Markaryd, Ljungby och Älmhult valde från början att inte
ingå. Projektet arbetade under drygt två år med att ta fram underlag för en
gemensam verksamhet men lyckades aldrig att nå en ekonomisk kalkyl som
samtliga parter kunde enas om varför det togs politiska beslut om att avsluta
projektet(HSN 2017-10-23 § 95).
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa att det finns en tydlig
information som kan lämnas till patienter och brukare om vilka hjälpmedel som
finns och vart man vänder sig för att få hjälp.
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK1114
Handläggare: Maria Rostedt
Datum: 2018-09-20

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Ekonomiska konsekvenser har inte tagits fram.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Förenkla hjälpmedelshanteringen
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK1374
Handläggare: Johanna Bergström,
Datum: 2018-09-26

Regionstyrelsen

Förslag till remissyttrande - Åtgärdsprogram för
miljömålen 2019-2025, Länsstyrelsen Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet tillsammans med Åtgärdslistan för
remissvar är Region Kronobergs svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Länsstyrelsen har i samarbete med flera aktörer, tagit fram ett förslag till
Åtgärdsprogram för de regionala miljömålen 2019-2025.
Åtgärderna har tagits fram under en intern och extern hearing under våren 2018.
Länsstyrelsen önskar synpunkter av remissinstanser på följande:
1. Är åtgärderna i programmet relevanta?
2. Är det några ytterligare åtgärder som bör ingå?
3. Avser ni medverka till åtgärden? Ange om ni avser vara medaktör eller
huvudaktör.
Region Kronoberg föreslås vara huvudaktör inom följande åtgärder:






Effektivisera lustgasanvändningen
Lustgasdestruktionsanläggning ska installeras på förlossningsavdelningen
när nya BB är färdigställt. (Beslut om installation av
destruktionsanläggningen finns i Region Kronobergs miljöprogram.
Uppskattad kostnad 3-4 milj. kr. Ev. delfinansiering genom Klimatklivet.)
Främja hållbart resande
Reseriktlinje, översyn av bokningsrutiner, klimatkompensation och
resvaneundersökning. Dessutom pågår projektet ”Hållbar mobilitet i
Gröna Kronoberg” som stöttar företag och offentliga organisationer i
länet. Länstrafiken testresenärskampanjer och resvaneundersökningar.
Inför framtagandet av ny länstransportplan görs en djupgående analys av
länets transportbehov utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK1374
Handläggare: Johanna Bergström,
Datum: 2018-09-26



Klimat och sociala aspekter ska beaktas i framtagandet av
länstransportplan. Modellen för sociala aspekter och miljöaspekter ska
tillämpas vid framtagandet av länstransportplanen.
Utveckla klimat- och energiaspekter i fysisk planering
Förutsättningar för detta undersöks i projekten "Jämställd regional
tillväxt" och ”Samplanering Kronoberg”.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remiss Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025
Remissyttrande över Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025
Åtgärdslistan för remissvar
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Remissyttrande
Diarienr: 18RGK1374
Handläggare: Johanna Bergström,
Datum: 2018-09-26

Länsstyrelsen i Kronoberg län
kronoberg@lansstyrelsen.se
miljomal.kronoberg@lansstyrelsen.se

Remissyttrande – Förslag till åtgärdsprogram för
miljömålen 2019-2025, Länsstyrelsen diarienr: 501-43742018

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen I Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg anser att Länsstyrelsen i Kronobergs län sammanfattat viktiga
åtgärder inom miljömålsarbetet. Kommentarer till åtgärderna och huruvida Region
Kronoberg kan utgöra huvudaktör eller medaktör framgår i bifogat svarsformulär.
Region Kronoberg arbetar just nu med ett hållbarhetsprogram för 2019-2022 och
en del av vårt arbete inom miljömålen och Agenda 2030 kommer att finnas
beskrivet där. Region Kronoberg avser att fortsätta vårt samarbete i
miljömålsarbetet med Länsstyrelsen och andra aktörer i länet genom GreenAct.
Dessutom kan tilläggas att Region Kronoberg deltar i och/eller driver projekt där
vissa aktiviteter, indirekt eller direkt, bidrar till miljömålsarbetet. Dessa insatser är
av en mer avgränsad karaktär och inte en del av Region Kronobergs ordinarie
verksamhet.
Synpunkter
Länsstyrelsen önskar synpunkter av remissinstanser på följande:
1. Är åtgärderna i programmet relevanta?
1. Är det några ytterligare åtgärder som bör ingå?
2. Avser ni medverka till att genomföra åtgärden? Ange om ni avser att vara
medaktör eller huvudaktör.
Region Kronoberg avser att vara huvudaktör inom följande åtgärder:
Effektivisera lustgasanvändningen

Lustgasdestruktionsanläggning kommer att installeras på förlossningsavdelningen
när nya BB är färdigställt. Beslut om installation av destruktionsanläggningen för
lustgas finns i Region Kronobergs miljöprogram. Uppskattad kostnad 3-4 milj. kr.
Eventuell delfinansiering genom Klimatklivet.
Främja hållbart resande

Genom ny reseriktlinje, översyn av bokningsrutiner, klimatkompensation och
resvaneundersökning. Dessutom pågår projektet ”Hållbar mobilitet i Gröna
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Remissyttrande
Diarienr: 18RGK1374
Handläggare: Johanna Bergström,
Datum: 2018-09-26

Kronoberg” som stöttar företag och offentliga organisationer i länet. Länstrafiken
testresenärskampanjer och resvaneundersökningar.
Inför framtagandet av ny länstransportplan görs en djupgående analys av länets
transportbehov utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Klimat och sociala aspekter ska beaktas i framtagandet av länstransportplan.
Modellen för sociala aspekter och miljöaspekter ska tillämpas vid framtagandet av
länstransportplanen.
Utveckla klimat- och energiaspekter i fysisk planering

Förutsättningar för detta undersöks i projekten "Jämställd regional tillväxt" och
”Samplanering Kronoberg”.
Region Kronoberg avser även att delta i följande åtgärder:


Utveckla regional plattform för miljö- och klimatarbete – GreenAct
Kronoberg



Utveckla cirkulär ekonomi, Upphandling, avfallshantering. Projekt Crkkl.



Utbildningsinsatser för regionala politiker inom klimat.

Hållbarhetsutbildning för politiker i samband med hållbarhetsprogrammet.



Energieffektivisera och fasa ut fossil energi i byggnader



Öka produktion av förnybar energi.

Satsning på solceller på våra fastigheter – omfattning i hållbarhetsprogram.



Förbättra infrastruktur för förnybara drivmedel och elladdning.

Plan för laddinfrastrukrur för egna fastigheter, biogas i verksamhetsbilar,
medverka i länsstyrelsens plan för förnybara drivmedel och laddstationer.



Öka antalet verksamheter som arbetar med systematiskt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsprogram och hållbarhetsredovisning, Regionservice ISO14001, krav i
upphandlingar på leverantörer.



Efterfråga förnybara drivmedel/transporter vid upphandlingar.



Främja klimatsmarta gods/varutransporter: Upphandlingar/Hållbar mobilitet.



Prioritera miljömålsåtgärder i andra strategier (t.ex. skogsstrategin).



Minska partikelhalterna i gatumiljö: förnybara drivmedel, Luftförbund



Minska störande samhällsbuller från främst trafiken för en god livsmiljö
Region Kronoberg kommer att utreda förutsättningarna för att införa elbussar i
stadstrafik.



Införa rutiner för hållbara inköp och upphandling/livsmedel: revidering av
befintliga riktlinjer 2019/2020
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Främja divestering: hållbara finanser

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Bilaga 2

Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Ke1

Utveckla regional plattform för miljö- och klimatarbete

Fortsatt utveckling av roll och funktion av regional plattform för
länets miljö- och klimatarbete.

Ke2

Effektivisera lustgasanvändningen

Lustgas har en kraftfull påverkan på klimatet, 1 kg lustgas motsvarar
310 kg koldioxid. Befintliga anläggningar byggs om så att de
omvandlar insamlad lustgas till syrgas och kvävgas.

Ke3

Utveckla klimat- och energiaspekterna i fysisk planering

Inkludera perspektivet transportsnål
samhällsplanering i ett tidigt skede av planeringsprocesserna
-inför en granskningsmodell på regional nivå
-tillhandahålla relevant planeringsunderlag
-vid planering av infratsrukturåtgärder tillämpa Trafikverkets
fyrstegsprincip
- främja attraktiva hållplatser som gynnar överflyttning av
transportslag
- tillämpa restriktiv parkeringsnorm , fler pendlarparkeringar samt
platser för bilpooler
-stärk infratrukturen för gång- och cykeltrafik
-ge kollektivtrafikresor ökad attraktivitet
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Ke4

Utveckla arbetet med kommunala klimatstrategier

Ke5

Genomföra utbildnings- och informationsinsatser inom klimat till
lokala och regionala politiker

Ke6

Energieffektivisera och fasa ut fossil energi i byggnader

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)
Länets kommuner tar fram en klimatstrategier för kommunens
geografiska område, innehållande strategiska bedömningar över
vilka åtgärder som behöver vidtas av alla aktörer inom kommunen.
- använd Borgmästaravtal som metod

Exempel på insatser:
- energieffektivisera befintligt fastighetsbestånd
- använd totalkostnadsanalysverktyg i upphandling
- effektivisera elanvändningen inom t.ex. ventilation, belysning och
tryckluftssystem
- konvertera till fossilfria energikällor
- öka användning av fjärrkyla
-nybyggnadion inriktas på passiv- och plusenergihus
-öka användning av restvärme
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Ke7

Främja klimatsmarta brukningsmetoder inom skogs- och lantbruk

Exempel på insatser:
- ecodriving för minskad drivmedelsförbrukning
- förnybara drivmedel i arbetsmaskiner
- ökat upptag av koldioxid i marken tex genom nedbrukning av
stabilt biokol
- Brukningsmetoder som leder till minskat utsläpp av växthusgaser

Ke8

Öka produktionen av förnybar energi

Exempel på insatser:
- Öka produktion av vindkraft
- Öka produktionav biogas
-Öka användning av solceller
-Öka elproduktionen från kraftvärme
-Utveckla produktion av biodrivmedel
-Utveckla och verka för vätgasproduktion från förnybar energi
- Effektivisera vattenkraften

Page 93 of 284

Bilaga 2

Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Ke9

Efterfråga energieffektiva fordon och förnybara
drivmedel/transporter vid upphandlingar

Riktad till alla aktörer i länet att efterfråga
energieffektiva, fossilfria transporter med förnybara drivmedel i
upphandlingsteget.

Ke10

Förbättra infrastrukturen för förnybara bränslen och elladdning

Öka tillgängligheten fill förnybara
drivmedel, dvs fler tankställen och laddstationer.
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Ke11

Främja klimatsmarta gods- och varutransporter

Exempel på insatser:
- mer gods på järnväg
- samordnade varutransporter
- förbättrad logistik

Ke12

Främja hållbart resande

Exempel på insatser:
- Upprätta reseplaner/resepolicy
- Ökad samåkning och klimatsmarta bokningssystem
- Sparsam körning (Eco Driving)
- Genomför resvaneundersökningar
- Öka andelen resfria möten
- Klimatkompensera för klimatpåverkan vid tjänsteresor
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Ke13

Utveckla klimatinriktad länstransportplanering

Inför framtagning av ny länstransportplan genomförs en djupgående
analys av länets transportbehov utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ke14

Undersöka förutsättningarna för biokolanläggningar i länet

Undersöka förutsättningarna för biokolanläggningar i länet: tillgång
på biomassa och avsättning för värme och biokol.
Biokol är ett enkelt sätt att sänka atmosfärens befintliga
koldioxidnivå genom att fastlägga grundämnet kol. Biokol kan
produceras av allt organiskt material som t.ex. trä, halm, och
hästgödsel.

La1

Identifiera nya sätt att sköta landskapet

Finna nya sätt att sköta landskapet som gynnar biologisk mångfald
och bidrar till variationsrika miljöer, gräsmarker i kombination med
lövrika skogar. Anordna och delta i EU-projekt med studieresor och
informationsutbyte med andra områden.

La2

Samla in erfarenheter av webtjänster inom jord- och skogsbruket

Webtjänst för förmedling av betesdjur har tidigare funnits men har
fått läggas ner. Utreda vad som hände med den och varför den lades
ner. Sammanställa och tillgängliggöra erfarenheterna.
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

La3

Utreda behoven av webtjänster jord- och skogsbruket

Utreda vilka behov som finns för förmedling av varor och tjänster
inom jord- och skogsbruket på webben. Utreda om webtjänster
skulle kunna användas för att förmedla varor och tjänster och vilka
behov som finns inom jord- och skogsbruket. Exempel på områden:
död ved (lågor), partnerförmedling mellan unga och äldre brukare,
avlösning, betesdjur, vinterstall för djur, betesmark, gödsel,
samordning av röjnings- och gallringstjänster med mera.

La4

Skapa kreotoper

Kreotoper, kreerade biotoper, är skapade biotoper som genom
enkla åtgärder, vatten, blommande buskar, död ved, sand,
stenhögar, mm kan bli bra miljöer i den byggda miljön för biologisk
mångfald. Företag och markägare har ofta en outnyttjad yta där bra
miljöer kan skapas. Positivt för den biologiska mångfalden och kan
användas i den egna marknadsföringen. Kommuner, Skogsstyrelsen
och Länsstyrelsen kan bistå med råd.
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

La5

Anordna informationsmöte/skrivarstuga

Stötta kommunerna vid ansökan om LONA, LOVA, NOKÅS m fl
bidrag genom att anordna informationsmöte/skrivarstuga under
ansökningstiden för olika bidrag för diskussion om åtgärdernas
innehåll samt för att underlätta och hitta samverkansmöjligheter.

La6

Prioritera miljömålsåtgärder i andra strategier

Prioritera åtgärder som bidrar till att nå miljömålen i arbetet med
LONA, LOVA, landsbygdsprogram, Skogsstrategin,
Våtmarkssatsningen m fl

La7

Informera om utvecklingen i skogssektorn

Sammanställa data och statistik som underlag för dialog och bra
utveckling inom Skogssektorn. Exempel på data: Död ved per ha,
Lövskog per ha, areal skyddad natur med mera, andel äldre skog,
andel gran, tall och löv. Tillgängliggörs genom Miljöfakta på
Länsstyrelsen hemsida.

La8

Informera om källorna för det diffusa näringsläckaget

Sammanställa information om källorna till det diffusa
näringsläckaget i länet, det vill säga om bördefördelningen i
vattenförvaltningens statusklassning för näringsämnen.
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Bilaga 2

Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

La9

Ta fram underlag om genetiskt modifierade organismer

La10

Ta fram underlag om främmande arter och genotyper

La11

Ta fram riktlinjer för att bevara länets åkermark

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)
Sammanställa faktaunderlag för att kunna göra en regional
bedömning av om genetiskt modifierade organismer som kan hota
den biologiska mångfalden inte är introducerade.
Sammanställa faktaunderlag för att göra en regional bedömning av
om främmande arter och genotyper hotar den biologiska
mångfalden
Ta fram rktlinjer för hur åkermarken kan/bör/ska skyddas från
onödig exploatering med mera genom att
- Ta fram informations- och planeringsunderlag för kommunerna.
- Genomföra strategiskt samtal om åkermarken.
- Gynna aktivt brukande, upprätthåll täckdikning och dränering
- Bibehåll eller öka åkerns näringsstatus.
- Förhindra skogsplantering och igenväxning av bra åkermark.
- Skydda mot onödig exploatering.
- Uppmuntra ekologisk produktion.
Riktlinjerna ska innehålla informations- och planeringsunderlag för
kommunerna.
Den förankras genom strategiskt samtal om åkermarken.
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Li1

Öka systematiskt hållbarhetsarbete i verksamheter

Öka antalet verksamheter som arbetar systematiskt med hållbar
utveckling genom t ex certifiering av ledningssystem och
hållbarhetsrapportering.

Li2

Upprätta resurshushållningsplan

Li3

Minska partikelhalterna i gatumiljö

Li4

Kartlägga och åtgärda höga radonhalter

En plan för materialförsörjning i kommunerna/länet för ett mer
resurseffektivt samhälle, med utgångspunkt i de svenska miljömålen
och EU:s avfallshierarki, så att natur- och avfallsresurser används på
ett hållbart sätt.
Förebyggande arbete samt regelbunden rengöring av gator i främst
partikelutsatta områden. Informationskampanjer om däckval,
partiklar och vikten av att ta av dubbdäck i tid på våren om dessa
används.
Samordning i länet för ökad mätning och kartläggning av höga
radonhalter - riskkartläggningar av höga radonhalter i bostäder och
lokaler för riskgrupper som skolor och förskolor. En åtgärdsplan bör
krävas om riktvärden överskrids.
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Li5

Minska störande samhällsbuller från främst trafiken för en god
livsmiljö

Värna om goda ljudmiljöer både inomhus och utomhus, genom att
minska störande samhällsbuller från främst trafiken.

Li6

Öka tillgången till tätortsnära natur och kultur

Öka möjligheten till ett rikt frilufts- och kulturliv.
Hitta en aktör som tar hand om ett samlat grepp om vandringsleder
i länet likt Skåneleden.

Li7

Utveckla friluftslivet på landsbygden

Genom ett utvecklat friluftsliv kan nya näringar och arbetstillfällen
skapas på landsbygden, vilket i sin tur kan skapa intresse för natur
och kultur i bygden. Utveckla fler vandringsleder i länet.

Li8

Bidra till bevarandet av landsbygdens ekonomibyggnader

Länet har en rik byggnadstradition bland lantbrukets
ekonomibyggnader. Då antalet aktiva jordbruk minskar riskerar
många ekonomibyggnader att försvinna. Hitta nya
användningsområden för byggnader som inte behövs i lantbruket.
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Li9

Aktualisera Naturvårdsprogrammet inklusive värden i vatten

Naturvårdsprogrammet är ett viktigt underlag för fysisk planering
och Länsstyrelsens ärendehantering. Sammanställa underlag om
värden i vatten.

Ko1

Utveckla cirkulär ekonomi

*Utveckla återbrukskoncept kopplad i flera kommuner: t.ex.
sakbibliotek, verktygsbibliotek, leksaksbibliotek, cykelköket, osv.
inkl. reparation och "upcycling" (omvandla gamla material till något
användbart) samt steg 1 och 2 i avfallstrappan.
*Erbjud information till företag om var de kan hitta råvara som är
avfall för ett annat företag.
*Utveckla cirkulär livsmedelsproduktion.
Övergång från traditionell linjär till naturens kretslopps liknande
ekonomi där avfall blir en råvara genom återanvändning,
materialåtervinning och energiutvinning.
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Ko2

Ta fram riktlinjer för inköp av hållbara livsmedel

Prioritera hållbar mat som har mindre miljöpåverkan och god
hälsopåverkan genom att ställa krav vid inköp.

Ko3

Införa rutiner för hållbar inköpt och upphandling

Tydliga riktlinjer som styr mot en hållbara inköp och upphandlingar
med en effektiv uppföljning av resultat.

Ko4

Främja divestering

Divestering (hållbara placeringar) - sälja av aktier, fonder eller andra
investeringar som är oetiska eller moraliskt tvivelaktiga.
Investeringar i exempelvis fossil energi är både en risk för
investerarna och planeten och vi uppmanar kommuner att divestera
ur tvivelaktiga bolag.
Länsstyrelsen och GreenAct har en samordnande och stöttande roll.
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Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er var
Namn på remissinstans:

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

NYA FÖRSLAG (Fyll på)
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er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Energikontor sydost
Region Kronoberg

x

x

x

Kommuner
Länsstyrelsen
Region Kronoberg

x

x

20192020

20212022

20232025

Löpande
x
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x

Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

20192020

20212022

20232025

Löpande

Kommuner
Energikontor sydost

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Skogsstyrelsen
Energikontor sydost

x

Kommuner
Region Kronoberg
Näringsliv
Länsstyrelsen
Energikontor sydost

x

x

x
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er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

20192020

20212022

20232025

Löpande

Skogs- och jordbruksektorn
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
LRF

Kommuner
Kommunala energibiolag
Näringsliv
Energikontor sydost
Länsstyrelsen

x

x
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Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

20192020

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Energikontor sydost
Näringslivet

x

x

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Näringslivet
Föreningar

x

x
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20212022

20232025

Löpande

x

x

Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Energikontor sydost
Näringsliv

x

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Energikontor sydost
Näringsliv

x

Vi avser vara huvudaktör

20192020

20212022

20232025

Löpande

x

x
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Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör
Region Kronoberg
Länsstyrelsen

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden
x

Vi avser vara huvudaktör
x

Näringsliv
Kommuner
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
LRF,
Skogsnäringen,
Naturskyddsföreningen,
Hembygdsföreningar,
Länsstyrelsen?,
kommuner
LRF?
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20192020
x

20212022

20232025

Löpande

Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

LRF,
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Naturskyddsföreningen,
Hembygdsföreningar

Markägare dvs företag, kommuner,
organisationer, enskilda
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen
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20192020

20212022

20232025

Löpande

Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Region Kronoberg,
kommunerna,
LRF
m.fl. aktörer
Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen

x

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen

Page 112 of 284

20192020

20212022

20232025

Löpande

Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Naturvårdsverket?
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Naturvårdsverket?
Länsstyrelsen,
Kommuner och andra markägare,
LRF
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20192020

20212022

20232025

Löpande

Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör
Närlingslivet
Tillsynsverksamhet

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

x

20192020
x

20212022

20232025

Löpande
x

Kommuner
Länsstyrelsen
Näringslivet
Kommuner
Trafikverket
Luftvårdsförbundet
Länsstyrelsen
Kommuner (ev samordning av Lst)

x

x
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Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör
Kommuner
Länsstyrelsen

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

x

20192020
x

Kommuner
Skogsstyrelsen
Universiteten

Länsstyrelsen
Hembygdsrörelsen

Länsstyrelsen
Hembygdsrörelsen
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20212022

20232025

Löpande

Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
LRF
Hembygdsrörelsen
Naturskyddsföreningen med flera
intresseföreningar
Kommuner
GreenAct Kronoberg, Refarm, Energikontor
Sydost

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

x
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x

x

20232025

Löpande

Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör

20192020

Region Kronoberg, Kommuner
Länsstyrelsen, Linneuniversitetet

x

x

Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Kommuner,
Näringsliv, GreenAct Kronoberg,
Linnéuniversitetet, Offentlig sektor,
Energikontor Sydost
Kommuner
Länsstyrelsen, Region Kronoberg, GreenAct
Kronoberg, Energikontor Sydost

x

x

x

20212022

20232025

Löpande
x

x
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Bilaga 2

er som ni kan tänka er vara delaktiga i.

Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Vi avser vara huvudaktör
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20192020

20212022

20232025

Löpande

Bilaga 2

Ev. kommentar
Region Kronoberg kommer att fortsätta med sitt arbete i
GreenAct.
Lustgasdestruktionsanläggning kommer att installeras på
förlossningsavdelningen när nya BB är färdigställt.

Genom projektet "Jämställd regional tillväxt", har en social
konsekvensanalys tagits fram för regional
transportplanering. Konsekvensanalysen kommer därefter
att kompletteras med miljö- och klimataspekter. Region
Kronoberg leder även projektet "Samplanering Kronoberg"
som utreder möjligheterna till en gemensam
planeringsplattform för kommuner, region och statliga
myndigheter och som bland annat syftar till att skapa
effektivare och samordnade planeringsprocesser som
främjar en hållbar utveckling.
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Ev. kommentar

Region Kronoberg kommer att utbilda våra politiker i
hållbarhetsfrågor i samband med att vi tar fram ett
hållbarhetsprogram och att nya politiker utses i
nämnderna.

Region Kronoberg arbetar löpande med
energieffektivisering genom driftsoptimering, uppföljning
och utbyte av belysning och ventilationsaggregat. Vi har
konverterat till fossilfria energikällor så långt det är möjligt.
Vi kommer att sätta ambitionsnivån för vårt vidare arbete i
vårt hållbarhetsprogram.
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Bilaga 2

Ev. kommentar

Region Kronoberg installerar solceller på sina fastigheter
idag men planerar att utöka detta. Omfattning kommer att
framgå av vårt hållbarhetsprogram.
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Ev. kommentar
Region Kronoberg ställer krav på förnybart drivmedel i de
upphandlingar där transporten är en betydande del. Vid
upphandling av egna fordon och fordon inom länstrafiken
upphandlas förnybara drivmedel när det är möjligt.
Dessutom pågår projektet ”Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg” där aktiviteter ingår som bland annat handlar
om att stötta kommuner och företag att ställa
transportkrav i upphandlingar.
Region Kronoberg kommer att installera fler laddstolpar för
sina tjänstebilar och ska ta fram en plan för
laddinfrastruktur för sina fastigheter. Genom att använda
biogas i våra tjänstebilar medverkar vi till att skapa
förutsättning för etablering av fler tankställen av biogas.
Region Kronoberg kommer även att medverka i
Länsstyrelsens arbete med att ta fram en plan för förnybara
drivmedel och laddstationer.
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Ev. kommentar
I projektet ”hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg” erbjuds
kommuner och näringsliv stöd för att förbättra sina
godstransporter. Samverkan kommer även att ske med
logistikföretag och logistiknätverk.Region Kronoberg ställer
krav på förnybart drivmedel i de upphandlingar där
transporten är en betydande del.
Region Kronoberg kommer att arbeta för att underlätta för
våra medarbetare att efterleva vår nya reseriktlinje, t.ex.
genom tydligare bokningsrutiner, ökad kunskap om resfria
möten osv. Vi kommer att fortsätta klimatkompensera våra
flygresor och främja en hållbar arbetspendling där
resvaneundersökning är en del. Även via projektet "Hållbar
mobilitet i Gröna Kronoberg" stöttas företag och offentliga
verksamheter i länet i sitt arbete med hållbara tjänsteresor
och arbetspendling t.ex. genom resvaneundersökningar,
kunskapshöjande insatser och verktyg.
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Ev. kommentar
Klimat och sociala aspekter ska beaktas i framtagandet av
länstransportplan. Modellen för sociala aspekter och
miljöaspekter ska tillämpas vid framtagandet av
länstransportplanen.
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Ev. kommentar
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Bilaga 2

Ev. kommentar
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Bilaga 2

Ev. kommentar
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Ev. kommentar
Regionservice inom Region Kronoberg är certifierade enligt
ISO 9001 och 14001. Region Kronoberg håller även på att ta
fram ett hållbarhetsprogram för hela verksamheten.
Programmet gäller mellan 2019-2022 och kommer att
redovisas i en hållbarhetsredovisning. Krav på
ledningssystem hos leverantörer ställs även i relevanta
upphandlingar.

Region Kronoberg är medlem i lutvårdsförbundet och
ställer krav på förnybart drivmedel i våra upphandlingar.
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Ev. kommentar
Region Kronoberg kommer att utreda förutsättningarna för
att införa elbussar i stadstrafik.
Destination Småland, ett av Region Kronobergs helägda
bolag, har nyligen gjort en inventering av lederna för att
välja ut leder för marknadsföring och hitta exportmogna
aktörer längs leden. Skötsel och skyltning av lederna ingår
däremot inte i Destination Smålands uppdrag och dom har
inte möjligheten att ta liknande roll som Skåneleden.
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Ev. kommentar

Region Kronoberg, tillsammans med Regionförbundet i
Kalmar län, genomför även projektet CRKKL som ska bidra
till att öka kunskapen om- och samverkan kring cirkulär
ekonomi samt stödja och ge verktyg till offentlig
verksamhet och näringsliv så att dessa kan anamma
cirkulärekonomiska perspektiv i sina verksamheter. I vår
egen verksamhet arbetar vi med förnybara materialval och
en ökad materialåtervinning och återanvändning.
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Bilaga 2

Ev. kommentar
Vi samarbetar med LRF och Länsstyrelsen för att nå en
hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i enligthet
med livsmedelsstrategin. Livsmedel är en del i Region
Kronobergs riktlinjer för miljöanpassad upphandling och
dessa kommer att revideras under 2019/2020. Det ingår
även i det löpande arbetet att tillhandahålla hållbara,
hälsosamma och individanpassade livsmedel för att främja
god hälsa och förebygga och behandla sjukdom.
Region Kronoberg har riktlinjer för miljöanpassad
upphandling som kommer att revideras under 2019-2020.
Vi har även en social uppförhandekod för våra
leverantörer.
Region Kronoberg gör inte investeringar i bolag där
betydande del av omsättningen kommer från fossilt bränsle
eller där delar av omsättningen kommer från försäljning av
tobak eller tobaksprodukter, spel, alkoholvaror, pornografi
eller vapen.
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Bilaga 2

Ev. kommentar
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Remiss - Förslag till åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län
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Bilaga 1 Förslag till Regional åtgärdsprogram för miljömålen, remissversion 22 augusti 2018.pdf
Tabell till Bilaga 1 Samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet.pdf
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Länsstyrelsen i Kronobergs län skickar på remiss Förslag till åtgärdsprogram för miljömålen.
Bifogat finns 5 dokument:
Följebrev
Bilaga 1: Förslag till Regional åtgärdsprogram för miljömålen, remissversion 22 augusti
2018
Tabell till Bilaga 1: Samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet
Bilaga 2: Åtgärdslista för remissvar (Excel)
Bilaga 3: Sändlista
Vi är tacksamma för digitalt svar senast 15 oktober 2018 till kronoberg@lansstyrelsen.se och
kopia till miljomal.kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange ärendenummer 501-4374-2018.
Vid frågor se följebrev för kontaktpersoner.
Med vänlig hälsning
Aida Ramic
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Meddelande
Datum

Ärendenummer

2018-08-22

501-4374-2018

Förslag till åtgärder för miljömålen
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit
fram ett förslag till Åtgärdsprogram för miljömålen 2019–2025.
Åtgärdsprogrammets syfte
Sveriges miljömålssystem har förstärkts med Agenda 2030:s
miljömässiga dimension. Åtgärdsprogrammet listar aktiviteter som
krävs för att jobba mot målen. Programmets syfte är att vara ett
användbart verktyg för att peka ut vad som behöver göras och av vem
samt underlätta prioriteringar inom miljöområdet på både regional och
lokal nivå.
Arbetet med att förbättra tillståndet i vår miljö pågår i många
verksamheter. Sammantaget visar dock de bedömningar som görs
varje år att även om arbetet går framåt krävs det kraftfulla insatser om
vi ska kunna nå målen till år 2025. Takten i åtgärdsarbetet måste öka!
Förslag till åtgärder
Framtagandet av åtgärdsprogram har involverat ett stort antal aktörer i
länet under både extern och intern hearing under våren 2018. Arbetet
har resulterat i totalt 38 förslag på åtgärder fördelade på fyra
temaområdena – Livsmiljö (9 st), Landskap (11 st), Klimat och energi
(14 st), och Konsumtion (4 st). För varje temaområde presenteras
strategiska fokusområden som ger en övergripande bild av inom vilka
områden som åtgärder behöver prioriteras.
Ambitionen har varit att åtgärder som redan pågår eller som omfattas
av andra program eller strategier inte ska vara med, vilket har gjort att
antalet åtgärder som föreslås i detta program har minskat i antal
jämfört med tidigare åtgärdsprogram.

Postadress

Gatuadress

351 86 VÄXJÖ

Kungsgatan 8 010-223 37 000

Telefon

E-post

kronoberg@lansstyrelsen.se
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Webbplats

www.lansstyrelsen.se/kronoberg

2 (2)
Meddelande

Vad tycker ni om förslagen?
Ni ges möjlighet att lämna synpunkter på förslagna åtgärder och
aktörer. Länsstyrelsen önskar synpunkter på följande:
1. Är åtgärderna i programmet relevanta?
2. Är det några ytterligare åtgärder som bör ingå? Förslagen ska i
så fall vara konkreta, utförligt formulerade och beskrivna i
enlighet med remissförslagen. Åtgärderna ska inte ingå i annan
strategi/åtgärdsprogram/handlingsprogram eller liknande.
3. Länsstyrelsen vill även att de remissisinstanser som föreslås
vara aktör i genomförandet för en åtgärd i programmet anger
om man avser medverka till att genomföra åtgärden. Svaren
lämnas i bifogad Excel-lista. Här finns även möjlighet att lämna
kommentarer och föreslå nya åtgärder och aktörer. Listan
skickas in tillsammans med synpunkter på åtgärdsprogrammet
(Bilaga 2).
Digitalt svar önskas (word och excel) senast 15 oktober 2018 med epost till kronoberg@lansstyrelsen.se och kopia till
miljomal.kronoberg@lansstyrelsen.se. Ange ärendenr 501-4374-2018.
Mer information
På miljömålsportalen, www.miljomal.se finns mer information om
miljömålsuppföljningen i länet. Dokumentet Regionala mål i Kronobergs
län 2013-2020 och mer information om det regionala miljömålsarbetet
finns att läsa på Miljömål -Länsstyrelsen i Kronobergs län. Frågor om
åtgärder inom temaområden besvaras enligt följande:
Livsmiljö: Anna Gilius, anna.gilius@lansstyrelsen.se
Landskap: Louise Ellman Kareld, louise.ellman-kareld@lansstyrelsen.se
Klimat & energi: Ida Andreasson, ida.andreasson@lansstyrelsen.se
Konsumtion: Aida Ramic, aida.ramic@lansstyrelsen.se
Bilagor
1. Förslag till Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.
Remissversion 22 augusti 2018.
2. Åtgärdslista för remissvar (Excel-dokument)
3. Sändlista
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BAKGRUND
Grunden för Sveriges miljöarbete är miljökvalitetsmålen som beslutades av
riksdagen år 1999. Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att
lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Genom miljömålsarbetet genomförs den ekologiska dimensionen av de
globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) i Sverige.
Miljömålstrukturen
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål och ett övergripande
generationsmål. Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd
för Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser som är hållbara på lång sikt.
"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."
– Riksdagens definition av generationsmålet.
Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger
vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning som
krävs för att nå önskad miljökvalitet. För att nå målet krävs en ambitiös
miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang.
Generationsmålet ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i
samhället.
Generationsmålets innebörd
När miljömålssystemet infördes 1999 innebar generationsmålet att
förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation. I
regeringens proposition 2000/01:130 "Svenska miljömål - delmål och
åtgärdsstrategier" tydliggjordes att generationsmålet ska vara uppfyllt år
2020.
Följande fokusområden har utpekats:
•
•
•

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och
deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras,
främjas och nyttjas hållbart.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt
som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
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•
•
•
•

Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från
farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv
med minimal påverkan på miljön.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljöoch hälsoproblem som möjligt.

REGIONALA MILJÖMÅL FÖR KRONOBERGS LÄN
Länsstyrelsen har fastställt Regionala miljömål för
perioden 2013–2020. För Kronobergs län finns 45
regionala mål som regionaliserar Generationsmålet,
Miljökvalitetsmålen och Etappmålen. Samtliga aktuella
mål finns samlade i dokumentet Regionala mål i
Kronobergs län 2013–2020. Aktuell information finns på
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Samordning och uppföljning
Länsstyrelsen ansvarar för samordning och uppföljning av miljömålen på
regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för miljökvalitetsmålet Levande
skogar. Sammantaget visar de bedömningar som görs varje år att även om
arbetet går framåt krävs det kraftfulla insatser för att nå miljökvalitetsmålen
till år 2020. Information om årlig uppföljning finns på Miljömålsportalen
www.miljomal.se. Den senaste årliga regionala bedömningen finns att läsa på
Länsstyrelsens hemsida.
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Förenklad fi gur över miljömål sarbetet i Kronobergs län med ständi ga förbättri ngar.

ÅTGÄRDSPROGRAM
Miljöarbetet pågår ständigt i många verksamheter med sikte på miljömålen.
Sammantaget visar de bedömningar som görs varje år att även om arbetet går
framåt krävs det kraftfulla insatser för att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.
Takten i åtgärdsarbetet måste helt enkelt öka.
För att skynda på arbetet har regering och riksdag beslutat att länsstyrelserna
ska arbeta aktivt för att nå målen på regional och lokal nivå, bland annat
genom att ta fram åtgärdsprogram i och för varje län i bred samverkan med
berörda aktörer.
Syfte
Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att se till att de regionala
åtgärder som behövs för att nå miljömålen kommer till stånd. Ambitionen är
att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart verktyg på både regional och
lokal nivå. Åtgärdsprogrammet ska:
•
•

Tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas och underlätta
prioritering av åtgärder med stor miljönytta.
Underlätta planering av olika slag och beslut inom arbetsuppgifter
inom olika verksamheter.
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•
•

Vara ett stöd vid ansökningar av projektmedel och bidra till att medel
beslutas till sökanden i Kronobergs län.
Stimulera till ökad samverkan mellan olika myndigheter, kommuner,
näringsliv och organisationer.

Målgrupper
Följande aktörer är målgrupper för detta åtgärdsprogram:
•
•
•

Kommuner: politiker och tjänstemän
Företag: miljösamordnare och chefer.
Övriga berörda organisationer och föreningar.

Ovanstående utpekade målgrupper utesluter inte att åtgärderna genomförs av
andra grupper i samhället, men detta åtgärdsprogram riktar sig inte i första
hand till t.ex. allmänheten.
Struktur
Åtgärdsprogrammet är indelat i fyra temaområden (se figur), som
tillsammans täcker in de miljömål som berör länet.
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Figur 1. I llustrati on över hur åtgärdsarbete t är i ndel at i tema område n.

Varje temaområde redovisas separat och avslutas med en tabell med aktuella
åtgärder. Tabellen innehåller åtgärdernas nummer, rubrik, beskrivning och
möjlig(a) aktör(er) för respektive åtgärd. Dessutom anges effekt, vilket är det
resultatet som avses uppnås när åtgärden är genomförd. Hur effekten av
åtgärden ska mätas redovisas i tabellens kolumn ”Förslag till uppföljning”.
VIKTIGT ARBETE FÖR MILJÖMÅLEN PÅGÅR INOM MÅNGA
VERKSAMHETER
Detta åtgärdsprogram avser att komplettera allt det miljöarbete som redan
pågår inom såväl privata som offentliga sektorn som hos privatpersoner,
organisationer och föreningar. Om miljömålen ska uppnås behöver dock
många fler aktörer ta sitt ansvar. Det är viktigt att framhålla att det inte
enbart är detta dokument som avgör om miljömålen nås.
Åtgärdsprogram för miljömålen - remiss– Länsstyrelsen i Kronobergs län 2018-08-22
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Exempel på andra styrdokument/planeringsunderlag som innehåller åtgärder
som bidrar till att miljömålen uppfylls:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper
Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen
Landsbygdsprogrammet
Kulturmiljöprogram
Skogsstrategin
Grön infrastruktur
Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden
Livsmedelsstrategi
Översiktsplaner och detaljplaner i kommunerna
Plan för skyddad natur (Länsstyrelsen)

Under respektive temaområde ges exempel på pågående arbete och
styrdokument som utgör viktiga förutsättningar för genomförandet av
föreslagna åtgärder och ökad miljömåls-uppfyllelse.
GreenAct Kronoberg

Med de globala och nationella miljöutmaningarna i fokus samordnar
GreenAct Kronoberg länets miljöarbete. Den fungerar som en plattform för
samverkan genom att involvera och välkomna alla aktörer, såväl privata och
ideella som offentliga. Den övergripande målsättningen är att öka samverkan
och skapa en samhandlingsplattform för att nå de regionala miljömålen.
FRAMTAGANDE AV ÅTGÄRDSPROGRAM
Det första åtgärdsprogrammet beslutades 2014 och omfattade fyra teman:
Det hållbara landskapet, Hälsa i miljöarbetet, Klimat och energi och Hållbar
konsumtion. Programmet har tagits fram i bred samverkan.
Länsstyrelsen följde upp de åtgärder som framförallt externa aktörer har
arbetat med under 2016. Några åtgärder var genomförda, några var inte
längre aktuella, och ett antal pågår inom löpande arbete. Länsstyrelsen
konstaterade att det är tid för en översyn av åtgärdsprogrammet, trots att det
är några år kvar till 2020.
Under 2018 har åtgärdsprogrammet reviderats. Åtgärder som pågår eller
planeras inom andra verksamheter, eller som omfattas av andra program
eller strategier, har tagits bort vilket har gjort att antalet åtgärder har kunnat
minska i antal. För varje temaområde presenteras övergripande strategiska
fokusområden.
Åtgärdsprogram för miljömålen - remiss– Länsstyrelsen i Kronobergs län 2018-08-22
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GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER
Det är viktigt att framhålla att detta åtgärdsprogram inte enbart är
Länsstyrelsens åtgärdsprogram. Ett framgångsrikt miljöarbete bygger i allt
väsentligt på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar tar ansvar för att
genomföra de åtgärder som utifrån deras verksamhet behöver genomföras.
Metoden som hittills har visat goda resultat är bland annat tecknande av
miljömålslöfte och ses som den metod som kan används även i
fortsättningen.
FINANSIERING AV ÅTGÄRDER
Länsstyrelsen har inte tagit ställning till kostnaderna för att genomföra
åtgärderna utan har istället sett till vad som behövs göras och identifierat
åtgärder som saknas i förhållande till det miljöarbete som pågår i hela länet.
Prioriteringar i den ordinarie verksamheten möjliggör genomförande. För
vissa av åtgärderna finns riktade statliga stöd, projektmedel eller bidrag att
söka. På Länsstyrelsens hemsida finns en länk till dokumentet Var finns
pengarna? Det är en sammanställning över var det finns pengar att söka för
att genomföra miljömålsåtgärder.
UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET
Länsstyrelsen kommer att följa upp åtgärderna, och vid behov revidera
programmet. Länsstyrelsen samordnar uppföljningen.
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TEMA: LIVSMILJÖ

Temaområdet Livsmiljöer innehåller åtgärder som syftar till att miljön ska
ha en positiv inverkan på människors hälsa. Alla miljökvalitetsmålen har i
större eller mindre grad betydelse för en god hälsa. De åtgärder som
framförallt bidrar till miljökvalitetsmålen inom detta temaområde är
Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö,
Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Ett rikt odlingslandskap
samt Ett rikt växt- och djurliv.
Bebyggelsen i Kronobergs län består av små och medelstora tätorter och en
stor andel glesbygdsboende. Genom en aktiv samhällsplanering bl.a. vid
nybyggnation men även vid underhåll och mindre förändringar finns goda
möjligheter till en hållbar utveckling. Det behövs dock både tydliga
styrmedel och verktyg för att underlätta i planeringen. Även kompetens är
ibland en begränsande faktor, t.ex. saknar en majoritet av kommunerna i
länet antikvarisk och biologisk kompetens. Ett sätt att lösa detta är att
berörda aktörer, såväl privata som offentliga hjälps åt, för att främja arbetet
med att skapa en hållbar samhällsstruktur och en hållbar
bebyggelseutformning. Det behövs också goda förebilder, som visar vägen
till ett hållbart samhälle.
Avfallsmängderna ökar och de övre trappstegen i EU:s avfallshierarki
behöver prioriteras mer. En högre grad av cirkulär ekonomi är nödvändig
för att minska avfallsmängderna genom att undvika att avfall uppkommer.
Det behöver även upprättas resurshushållningsplaner i kommunerna, för att
se till att avfalls- och naturresurser används på ett mer hållbart sätt.
UTMANINGAR
En av dagens utmaningar är att det saknas styrmedel och kunskap om när
vissa kemiska ämnen bildar kombinationseffekter, så kallade cocktaileffekter. Kemiska ämnen kan samverka på ett sådant sätt att risken för
cocktail-effekter ökar kraftigt. Kemikaliereglerna riktar i första hand idag in
sig på en enskild kemisk produkt eller ett ämne och dess farliga egenskaper.
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Andelen av Kronobergs läns befolkning som får sitt dricksvatten via enskilda
brunnar är större än genomsnittet för Sverige. Nästan 25 procent av
befolkningen i länet får sitt dricksvatten från enskild brunn. Av dessa har
cirka 41 procent inte analyserat sitt vatten de senaste tre åren och sex procent
känner inte till om någon analys har gjorts. Barn, sjuka och äldre som är
särskilt utsatta riskerar därför att få i sig vatten av dålig kvalitet.
Drygt 20 procent av vattentäkterna i länet saknar vattenskyddsområden.
Scenarierna kring framtida klimatförändringar visar att södra Sverige
troligen kommer få högre temperaturer och mindre nederbörd under
sommaren, vilket kan leda till perioder med brist på vatten av god kvalitet.
Vattenförsörjning bör därför prioriteras före möjligheten att använda
grusåsarna till materialtäkter. Det finns därav ett stort behov av att
uppdatera samt utveckla befintlig materialförsörjningsplan.
PÅGÅENDE ARBETE
På regional och lokal nivå kan vi alla bidra med att minska vår exponering av
farliga ämnen i våra val i vardagen, såväl hemma och på fritiden som på
jobbet. Vid inköp och upphandlingar, när vi går till affären samt att därefter
lämna in det farliga avfallet så det tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Att
välja miljömärkta produkter är en bra grund för att minimera oönskade
ämnen för målet giftfri miljö och minskad kemikalieanvändning.
Kronobergs län har relativt bra luftkvalitet och halterna har succesivt
minskat de senast åren. Det är därmed ett av de län där man är nära att
uppfylla miljömålet för Frisk luft. Det är viktigt att ett fortsatt arbete bedrivs
för att bibehålla och förbättra luftkvaliteten i Kronoberg. Luftföroreningar
är ett av vår tids största miljöföroreningshot mot vår hälsa. Förhöjda halter
eller långvarig exponering medför en ökad risk att drabbas av sjukdomar och
nedsatt funktion i luftvägar, hjärt- och kärlsystem samt en ökad risk att
drabbas av cancer.1 Störst problem att nå miljömålet har vi för partiklar
(PM10) i tätorter. Minskad användning av dubbdäck kan minska utsläpp av
partiklar till luften och minska besvär relaterade till trafik.

1

Miljöhälsorapport Kronoberg 2017.
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STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
•

Styrdokument
Om vi ökar det systematiska arbetet och har kontroll på risker i våra
verksamheter och hur vi påverkar miljön genom de olika aktiviteter
vi utför ökar vår medvetenhet och vi kan i större grad påverka hur vi
agerar och kan därmed minska den negativa livsmiljöpåverkan.
Det är viktigt att kommunerna har aktuella översiktsplaner och att
där lyfts målsättningar och strategier för grönstrukturer då dessa är
vägledande i beslut enligt Plan- och byggplanen. Även grön- och
vattenprogram behövs i kommunerna likt naturvårdsprogram för
övergripande fysisk planering i länet.

•

Livsmiljöåtgärder
Att ha närhet till grönområden påverkar hälsan positivt,
grönområden kan också ge ett ökat skydd mot höga temperaturer
och översvämningar inne i städer.
En förtätning av städerna innebär utmaningar inom t ex
trafikplanering, grönytor, riskområden för översvämningar mm där
ekosystemtjänster är ett av flera verktyg att få med i
infrastrukturplaneringen.
Genom livsmedelsstrategin och miljömålslöften i kombination med
kompetensutveckling i landsbygdsprogrammet kan det skapas
förutsättningar för en hållbar utveckling som förenas med ekonomisk
tillväxt i länet. Andelen ekologiska livsmedel samt andelen
närproducerade livsmedel behöver därmed öka i länets verksamheter.
För att skapa goda förutsättningar för hållbara kulturmiljöer i städer
som på landsbygden behöver kompetensen och resurserna för att
arbeta med kulturvärden öka i kommunerna.
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TABELL MED ÅTGÄRDER INOM TEMA LIVSMILJÖ
Styrdokument
Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Förslag till
uppföljning

Li1

Öka
systematiskt
hållbarhetsarbe
te i
verksamheter

Öka antalet verksamheter som
arbetar systematiskt med hållbar
utveckling genom t ex certifiering
av ledningssystem och
hållbarhetsrapportering.

Näringslivet
Energikontor Sydost

Att arbeta för
långsiktigt
hållbara
lönsamma
verksamheter.

Miljöledningssyst
em
Energianvändning
Flyktiga organiska
ämnen
Hushållsavfall
Hälsofarliga
kemiska
produkter
Svaveldioxidutsläpp
Hållbarhetsrapportering i
små och
medelstora
företag

Tillsynsverksamhet

Att mäta de verkliga kostnaderna
för produkter och tjänster. Den
kommersiella nyttan, parallellt med
samhällsnyttan.

Li2

Upprätta
resurshushållni
ngsplan.

En plan för materialförsörjning i
kommunerna/länet för ett mer
resurseffektivt samhälle. Utöver
sand, grus och bergkross även för
avfall och en strävan mot cirkulär
ekonomi med utgångspunkt i EU:s
avfallshierarki, så att natur- och
avfallsresurser används på ett
hållbart sätt.

Kommuner
Länsstyrelsen
Näringslivet

EU:s
avfallshierarki
visar att det
mest
resurseffektiva
är att förbygga
avfall.
Avfallsförebygg
ande handlar
om att tänka
giftfritt och
resurseffektivt
redan från
början, innan
något blivit
avfall.

Hushållsavfall
Behandlat avfall
Konsumenttillgän
gliga kemiska
produkter
Återvinning glas,
metall,
pappersförpackni
ngar och plast
Cirkulär ekonomi
- arbeten i
kommunerna
med steg 1 och 2 i
avfallstrappan

Li9

Aktualisera
Naturvårdsprog
rammet
inklusive värden
i vatten

Naturvårdsprogrammet är ett
viktigt underlag för fysisk planering
och Länsstyrelsens
ärendehantering. Sammanställa
underlag om bl a värden i vatten.
Integrera
ekosystemtjänstperspektiv.
Digitalisera och samordna de olika
områdena med GIS och
tolkningsmanualer. Värden för
friluftsliv och kulturmiljövård
inkluderas som värdekriterier.
Naturvärdesklassning är ett viktigt
planeringsunderlag.

Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
LRF
Hembygdsrörelsen
Naturskyddsförenin
gen med flera
intresseföreningar

Med bra
underlag och
verktyg blir det
lättare att ta
beslut och ta
hänsyn till flera
olika
naturvärden.

Särskilt värdefulla
områden för
natur- och
kulturmiljövård
samt friluftsliv.
Naturvärdesklass
ning och
digitalisering av
underlag till GIS.
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Livsmiljöer
Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Förslag till
uppföljning

Li3

Minska
partikelhalterna
i gatumiljö

Förebyggande arbete samt
regelbunden rengöring av
gator i främst
partikelutsatta områden.
Informationskampanjer om
däckval, partiklar och vikten
av att ta av dubbdäck i tid
på våren om dessa
används.

Kommuner
Trafikverket
Luftvårdsförbun
det
Länsstyrelsen

Minskade
luftföroreningar och
nedskräpning, som leder
till bättre hälsa för
människor och djur.

Li4

Kartlägga och
åtgärda höga
radonhalter

Kommuner
(ev samordning
av Lst)

Ett hälsosammare liv utan
radon.

Li5

Minska
störande
samhällsbuller
från främst
trafiken för en
god livsmiljö.

Samordning i länet för ökad
mätning och kartläggning
av höga radonhalter riskkartläggningar av höga
radonhalter i bostäder och
lokaler för riskgrupper som
skolor och förskolor. En
åtgärdsplan bör krävas om
riktvärden överskrids.
Radon är
cancerframkallande för
människor och är den näst
viktigaste kända
lungcancerorsaken efter
rökning. För att begränsa
hälsoriskerna med radon är
det viktigt att känna till
markförhållandena och
markens innehåll av
radongas liksom
egenskaperna hos det
täktmaterial som används
till byggnader eller som
fyllnadsmassor. För att
uppskatta i vilka områden
markradonrisken är förhöjd
behövs därför
radonriskkartor i länets alla
kommuner.
Värna om goda ljudmiljöer
både inomhus och
utomhus, genom att minska
störande samhällsbuller
från främst trafiken.
Intresset för vattenskotrar
har ökat och påverkar
människor i närmiljön.
Lämpliga områden för
vattenskotrar behöver tas
fram.

Partiklar i luft
(PM10)
Allergiker/astm
atiker och
luftföroreningar
Bensen i luft
Besvär av
bilavgaser
Besvär av
vedeldningsrök
Svaveldioxid i
luft
Radon i
dricksvatten
Radon i
flerbostadshus
Radon i skolor
Radon i småhus

Kommuner
Länsstyrelsen

Buller är oönskat ljud som
påverkar hälsa och
livskvalitet. Kända
effekter är bl a påverkan
på sömn, nedsatt
prestationsförmåga och
försämrad inlärning.
Positiva synergieffekter
genom minskat buller kan
ge minskade
klimatutsläpp, ökad
trafiksäkerhet,
energibesparing samt
förbättrad luftkvalitet.

Besvär av
trafikbuller
Sömnstörda av
trafikbuller
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Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Förslag till
uppföljning

Öka tillgången
till tätortsnära
natur och
kultur.

Öka möjligheten till ett rikt
frilufts- och kulturliv.
Hitta en aktör som tar hand
om ett samlat grepp om
vandringsleder i länet likt
Skåneleden.

Kommuner
Skogsstyrelsen
Universiteten

Planering
grönstruktur,
vattenområden
och kulturmiljö.
Antikvarisk
kompetens

Li7

Utveckla
frilufts- och
kulturlivet på
landsbygden

Genom ett utvecklat
friluftsliv kan nya näringar
och arbetstillfällen skapas
på landsbygden, vilket i sin
tur kan skapa intresse för
natur och kultur i bygden.
Utveckla fler vandringsleder
i länet.

Länsstyrelsen
Hembygdsrörels
en

Li8

Bidra till
bevarandet av
landsbygdens
ekonomibyggna
der

Länet har en rik
byggnadstradition bland
lantbrukets
ekonomibyggnader. Då
antalet aktiva jordbruk
minskar riskerar många
ekonomibyggnader att
försvinna. Hitta nya
användningsområden för
byggnader som inte behövs
i lantbruket.

Länsstyrelsen
Hembygdsrörels
en

Under de senaste åren
har många
forskningsprojekt
studerat sambandet
mellan vistelse i natur
eller trädgård och psykisk
hälsa, och funnit att det
finns positiva samband
både för att förebygga
ohälsa och för
rehabilitering. Ett flertal
forskningsrapporter visar
också tydligt att kultur
har stor betydelse för
människors hälsa,
välbefinnande och
lärande.
Friluftslivet bidrar till god
hälsa, naturförståelse och
regional utveckling och
ökad sysselsättning inom
besöksnäringen.
Myndigheter, kommuner,
ideella organisationer,
näringsliv och markägare
bidrar till att skapa
förutsättningar för att
människor ska kunna
utöva friluftsliv.
Dessutom ser regeringen
friluftsliv och natur- och
kulturturism som en
viktig del i regional
utveckling.
Främja effektiva företag
och en hållbar
ekonomisk, ekologisk och
social utveckling på
landsbygden.

Li6

Antal nya
vandringsleder
Planering
kulturmiljö

Planering
kulturmiljö
q-märkt
Rivningsförbud
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TEMA: LANDSKAP

De beslutade regionala målen med koppling till Landskapet syftar alla till att
skapa bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden bland annat
genom ett tillstånd i miljön som är gynnsamt för biologisk mångfald och
genom samverkan och innovation skapa bättre livsmiljöer och
förutsättningar för våra arter, artgrupper och naturtyper.
Åtgärderna inom temat Landskap ska bidra till bättre möjligheter att nå
naturtypsmålen. Naturtypsmålen är Levande sjöar och vattendrag,
Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Levande skogar, Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt Växt- och djurliv men åtgärderna påverkar även
förutsättningarna för att nå målet om Bara Naturlig försurning och
Grundvatten av god kvalitet samt Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan.
UTMANINGAR
Biologisk mångfald
Den globala utarmningen av arter är ett av vår tids största miljöproblem.
Under de senaste 20 åren har det försvunnit ca 3000 arter per år. Trenden i
vårt län är densamma. Det finns inte mycket som talar för att antalet
rödlistade och hotade arter i länet kommer att bli kortare framöver.
Odlingslandskapet har utvecklats genom människans påverkan under många
hundra år. Härigenom har biotoper skapats som idag blivit oersättliga för
många sällsynta växter och djur. Det varierade, småskaliga odlingslandskapet
med naturbetesmarker och slåtterängar finns idag endast kvar i länets
skogsrika trakter.
Kronobergs län är en av de mest försurningsdrabbade delarna av Sverige.
Detta beror på ett tidigare stort nedfall av kväve och svavel, samt
markförhållanden med begränsad förmåga att neutralisera surt nedfall.
Kalkning kommer att behövas i många år framöver.
Många av länets våtmarker har dikats och sjöar har sänkts vilket påverkat
våtmarkernas tillstånd negativt. Takten i att skydda de mest värdefulla
myrarna måste öka och fler våtmarker måste anläggas eller restaureras på
grund av igenväxning för att uppnå målet. Staten bildar oftast naturreservat,
men även kommunerna kan göra det. Få nydikningar sker i länet, men
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befintliga diken orsakar återkommande problem med vattenkvalitet och
översvämningar. Inom skogsbruket noteras fortsatta problem med
körskador som orsakar skador på kulturlämningar och brunifierat vatten
som följd.
Betydande arealer skog med höga naturvärden saknar långsiktigt skydd. Med
nuvarande takt nås inte målen om skydd av 17 procent av skogen till år 2020,
ett åtagande som Sverige förbundit sig till vid konferensen för biologisk
mångfald i Nagoya 2010.
Det finns även ett behov av naturvårdande skötsel för att naturvärden ska
kunna bevaras och utvecklas. Ett hänsynsfullt brukande är viktigt. De
senaste åren har insikten vuxit fram om att gamla tiders brukande, till
exempel lieslåtter, inte längre är möjligt och att det borde finnas nya sätt att
bruka landskapet, men utan att förlora landskapets biologiska värden.
PÅGÅENDE ARBETE
Viktigt arbete inom området pågår inom följande verksamheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Områdesskydd
Kulturmiljöprogram och skydd av kulturmiljöer
Samhällsplanering
Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP)
Skogsstrategi
Plan för Grön Infrastruktur (GI)
Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen
Kronobergs läns landsbygdsprogram
Strategi för Greppa Näringen i Region Öst 2015-2020
Kulturmiljö och vattenförvaltning
Fördjupade riksintressebeskrivningar
Friluftslivsuppdraget
Våtmarkssatsningen
Målbilder
Mera tall
NOKÅS
Kronobergs livsmedelsstrategi
Nationella livsmedelsstrategin
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STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
Temaområdet delas in strategiska fokusområden såsom Våtmarker,
Odlingslandskapet, Skogen och Sjöar och Vattendrag. Men eftersom
landskapet ses som en helhet, där olika delar påverkar varandra, har
åtgärderna därför delats in efter ärende typer:
•
•
•

Utvecklingsinsatser
Rådgivning/information
Utredning/kunskapsunderlag

TABELL MED ÅTGÄRDER INOM TEMA LANDSKAP
Utvecklingsinsatser
Nr
La1

Rubrik
Identifiera
nya sätt att
sköta
landskapet

Beskrivning
Finna nya sätt att sköta landskapet som
gynnar biologisk mångfald och bidrar till
variationsrika miljöer, gräsmarker i
kombination med lövrika skogar. Anordna
och delta i EU-projekt med studieresor och
informationsutbyte med andra områden.

Aktörer
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen, LRF,
Skogsnäringen,
Naturskyddsföreningen,
Hembygdsföreningar,
kommuner

Effekt
Förbättrade
möjligheter för
många arter att
hitta livsmiljöer

Uppföljning
Åtgärden anses
genomförd om det
sökts 5 projekt och
genomförts 2
internationella
projekt.

La2

Samla in erfarenheter
av webtjänster
inom jordoch skogsbruket
Utreda
behoven av
webtjänster
jord- och
skogsbruket

Webtjänst för förmedling av betesdjur har
tidigare funnits men har fått läggas ner.
Utreda vad som hände med den och varför
den lades ner. Sammanställa och
tillgängliggöra erfarenheterna.

Länsstyrelsen?
LRF?

Underlag tas
fram vilket
möjliggör nästa
steg i att ta fram
webtjänst

Rapport finns
sammanställd.

Utreda vilka behov som finns för förmedling
av varor och tjänster inom jord- och
skogsbruket på webben. Utreda om
webtjänster skulle kunna användas för att
förmedla varor och tjänster och vilka behov
som finns inom jord- och skogsbruket.
Exempel på områden: död ved (lågor),
partnerförmedling mellan unga och äldre
brukare, avlösning, betesdjur, vinterstall för
djur, betesmark, gödsel, samordning av
röjnings- och gallringstjänster med mera.
Kreotoper, kreerade biotoper, är skapade
biotoper som genom enkla åtgärder, vatten,
blommande buskar, död ved, sand,
stenhögar, mm kan bli bra miljöer i den
byggda miljön för biologisk mångfald.
Företag och markägare har ofta en
outnyttjad yta där bra miljöer kan skapas.
Positivt för den biologiska mångfalden och
kan användas i den egna marknadsföringen.
Kommuner, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen
kan bistå med råd.

LRF, Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Naturskyddsföreningen,
Hembygdsföreningar

Underlätta för
jord- och
skogsbruket i
länet

Rapport med
utredning av länets
behov samt
eventuellt fortsatt
arbete finns
sammanställd och
publikt tillgänglig.

Markägare dvs företag,
kommuner
organisationer enskilda,
samt Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen som
bistår med råd.

Förbättrade
möjligheter för
många arter att
hitta livsmiljöer

Antal kreotoper
som anmäls till LST

La3

La4

Skapa
kreotoper
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Rådgivning/ Information
Nr
La5

Rubrik
Anordna
informationsmöte/
skrivarstuga

Beskrivning
Aktörer
Stötta kommunerna vid ansökan om LONA, Länsstyrelsen
LOVA, NOKÅS m. fl. bidrag genom att
anordna informationsmöte/skrivarstuga
under ansökningstiden för olika bidrag för
diskussion om åtgärdernas innehåll samt för
att underlätta och hitta
samverkansmöjligheter.

Effekt
Samordnade
ansökningar kan
effektivisera
naturvårdsarbetet
i länet.

Uppföljning
Genomförda möten
inför
ansökningstillfällen.

La6

Prioritera
miljömålsåtgärder i
andra
strategier

Prioritera åtgärder som bidrar till att nå
miljömålen i arbetet med LONA, LOVA,
landsbygdsprogram, Skogsstrategin,
Våtmarkssatsningen m. fl.

La7

Informera
om
utvecklingen
i skogssektorn

Sammanställa data och statistik som
Skogsstyrelsen,
underlag för dialog och bra utveckling inom Länsstyrelsen
Skogssektorn. Exempel på data: Död ved per
ha, Lövskog per ha, areal skyddad natur med
mera, andel äldre skog, andel gran, tall och
löv. Tillgängliggörs genom Miljöfakta på
Länsstyrelsen hemsida.

Uppföljning av
beslut inom andra
strategiers och
programs effekt på
hur miljömålen nås.
Eller uppföljning av
om miljömålen är
ett kriterium för att
erhålla medel.
Korrekta data om Miljöfakta på
länets utveckling Länsstyrelsens
blir tillgängligt för hemsida är
alla att använda
uppdaterad med
och som underlag skoglig länsstatistik
av betydelse för
biologisk mångfald.
Skogsstyrelsen
länkar till sidan.

Nr

Rubrik

La8

Tillgängliggöra
Sammanställa information om källorna till Länsstyrelsen,
uppgifter om
och fördelningen av näringsämnesläckaget Skogsstyrelsen,
utsläppskällorna till vatten i länet.
(kommunerna)
för näringsläckage

La9

Ta fram
underlag om
genetiskt
modifierade
organismer

Sammanställa faktaunderlag för att kunna Länsstyrelsen,
göra en regional bedömning av om
Skogsstyrelsen,
genetiskt modifierade organismer som kan Naturvårdsverket
hota den biologiska mångfalden inte är
introducerade.

La10

Ta fram
underlag om
främmande
arter och
genotyper

Sammanställa faktaunderlag för att göra
en regional bedömning av om främmande
arter och genotyper hotar den biologiska
mångfalden

Länsstyrelsen,
Bättre
Skogsstyrelsen, Region möjligheter att nå
Kronoberg,
miljömålen.
kommunerna, LRF m.fl.
aktörer

Utredning/Kunskapsunderlag
Beskrivning

Aktörer

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Naturvårdsverket

Effekt

Uppföljning

Ursprunget för
länets diffusa
näringsläckage
blir känt.
Information,
dialog och
åtgärder kan
genomföras.
Förbättrad
kunskap för att
kunna bedöma
utvecklingen i
länet.

Rapport finns
sammanställd och
är tillgänglig publikt.

Förbättrad
kunskap för att
kunna bedöma
utvecklingen i
länet.

Relevant
redovisning i årlig
uppföljning av
miljömålen.

Relevant
redovisning i årlig
uppföljning av
miljömålen.
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Nr

Rubrik

Beskrivning

Aktörer

Effekt

Uppföljning

La11

Ta fram
riktlinjer för att
bevara länets
åkermark

Ta fram riktlinjer för hur åkermarken
skyddas från onödig exploatering genom
att:
- Utveckla information och
planeringsunderlag för kommunerna.
- Genomföra strategiskt samtal om
åkermark.
- Gynna aktivt brukande.
- Upprätthålla täckdikning och dränering
- Bibehåll eller öka åkerns näringsstatus.
- Förhindra skogsplantering och
igenväxning av bra åkermark.
- Uppmuntra ekologisk produktion.

Länsstyrelsen,
Kommuner och andra
markägare, LRF

Bättre
möjligheter att
nå miljömålet Ett
rikt
odlingslandskap.

Riktlinjer för hur
åkermarken ska
skyddas finns att ta
del av.
Följa utvecklingen
av areal brukad åker
och andelen
ekologisk
produktion
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TEMA: KLIMAT OCH ENERGI

Klimatförändringarna är en av våra absolut största utmaningar. Det finns
ingen patentlösning, ingen enskild åtgärd som ensam klarar att lösa alla
utmaningar inom klimat- och energiområdet. Därmed behöver detta
temaområde en bred uppslutning av aktörer, som var och en utifrån sina
förutsättningar bidrar till länets klimat- och energiarbete.
Åtgärder inom detta temaområde bidrar framförallt till miljökvalitetsmålen
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö, men
åtgärderna här bidrar även till Bara naturlig försurning och Giftfri miljö.
Mål på internationell, nationell och regional nivå
Parisavtalet 2015 innebar att världens ledare satte ett mål om att utsläppen
ska minskas så att den globala temperaturhöjningen hålls långt under 2
grader, med ambitionen att den ska stanna vid 1,5 grader. Som en följd av
Parisavtalet har Sveriges klimatarbete stärkts och 2017 beslutade riksdagen
om ett klimatpolitiskt ramverk som bland annat innebär nya nationella
klimatmål.
De nationella målen gäller fullt ut i länet, och har i ett antal fall
regionaliserats med målnivåer för Kronobergs län. Det långsiktigt nationella
målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären. Det har även införts ett sektorsmål för
transporter där utsläppen ska minska med 70 procent till år 2030 från 2010.
Därmed behövsett långsiktigt arbete som sträcker sig längre än till 2030 i det
regionala klimat- och energiarbetet. Åtgärderna som föreslås i detta tema
behöver dock påbörjas nu för att vända de negativa trenderna inom klimatoch energiområdet.
Regionala miljömål för åren 2013–2020 beslutades år 2013 av Länsstyrelsen,
varav elva miljömål gäller för Begränsad klimatpåverkan.
Regionala mål till år 2020

•
•

70 % av energianvändningen i länet kommer från förnybara källor
Utsläpp av koldioxid från fossila bränslen har minskat till 2 ton per år
och per länsinvånare.
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•
•
•
•
•
•

Användningen av elenergi i bostäder och lokaler samt
industriprocesser har minskat med 20 % (jämfört med 1995)
Utsläpp av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon har minskat
med 35 % (jämfört med 1990)
Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30 % inom
vägtransporter
Kollektivtrafiken i Kronobergs län är fossilbränslefri
Produktion av förnyelsebara fordonsbränslen i länet är minst 30
GWh
Tankställen för förnyelsebara fordonsbränslen finns i alla länets
kommuner.

Regionala mål till år 2030

•
•

Användningen av fossila bränslen i Kronobergs län har upphört.
Marknadsandelen för kollektivtrafiken har ökat till 15 %.

Regionala mål till år 2050
•

Kronobergs län är ett Plusenergilän, dvs produktionen av förnybar
energi och biobränsle överstiger den totala energianvändningen i
länet.

UTMANINGAR
Ställ om till fossilberoende transportflotta och transportsnål
planering
Transporterna är länets största utmaning för att nå klimatmålen. Det finns
inget som talar för att ett drivmedel, t.ex. el kommer att vara det
dominerande i framtiden. Förutom ökad eldrift behövs ett flertal förnybara
drivmedelssystem i omställningen. Orsaken är att det inte finns något
drivmedel som är lämpligt för alla typer av transporter. Därmed behöver
även mer biodrivmedel produceras och tillgängliggöras till vägtransporter.
Även flyg och arbetsmaskiner behöver förnybara alternativ. Länets aktörer
behöver efterfråga förnybara bränslen i högre utsträckning än idag. Samtidigt
krävs insatser som främjar mer effektivt och hållbart resande som exempelvis
övergång till gång, cykel och kollektivtrafik.
Privatbilismen förutspås dock ha fortsatt stor betydelse utanför tätorterna i
länet, där färre alternativa transportslag erbjuds. Bränsleinblandningen är en
del av lösningen, men fler aktörer och initiativ behövs. Likaså behövs
insatser för energieffektivare fordon och godstransporter samt effektiv
citylogistik.
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Energieffektivisera mera
Det finns en stor potential att effektivisera energianvändningen hos länets
företag och bostadsbolag, men för få åtgärder genomförs. Insatser behövs för
att öka användningen av restvärme, energieffektivisera befintliga byggnader,
bygga nya byggnader med passiv- och plusenergiteknik samt
energieffektivisera inom industriprocesser och kommunalteknisk
verksamhet.
Energieffektivisering omfattar dock inte endast åtgärder inom uppvärmning
och elanvändning utan även åtgärder inom transportområdet, då även detta
orsakar energianvändning. Att öka efterfrågan på mer energieffektiva fordon
är därför en viktig åtgärd.
Öka produktion och användning av förnybar energi
Idag utgör förnybara bränslen drygt hälften av den totala
energianvändningen i Kronobergs län (54 procent, 2013 års data).
Produktionen av energi från förnybara energikällor i länet ökar. Länet har 8
uppförda vindkraftverk (2017), planer finns för ytterligare etableringar. De
energikällor som bedöms ha störst potential att öka är vindkraft och
kraftvärme men även vattenkraft och solenergi bidrar till förnybar
energiproduktion i länet. Mängden förnybar energi från sol, vatten och vind
varierar dock över tid. Att även hitta lösningar för energilagringar vid
överskottsproduktion är därmed av betydelse. De förnybara energikällorna
har även en viktig roll att fylla när det gäller att minska behovet av
överföringskapacitet och att skapa bättre förutsättningar för ökad export av
förnybar el, som kan ersätta fossilbaserad elproduktion utomlands.
Utsläpp av växthusgaser
För att klara det globala temperaturmålet behöver inte bara fossila bränslen
fasas ut, även utsläppen av andra växthusgaser behöver minska, tex från
livsmedelsproduktion (se tema Hållbar konsumtion) och lustgasanvändning.
Men att minska utsläppen är inte hela lösningen, vi behöver även gå över till
en markanvändning där mer kol binds i marken. Kolinlagring i
jordbruksmark kan exempelvis förstärkas av att återskapa gamla våtmarker
och permanenta kantzoner, vilket även har positiva effekter på andra
miljömål. En metod som blivit mer uppmärksammad de senaste åren är
framställning och användning av biokol, där koldioxid binds under lång tid
framöver i marken.
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Skogen är viktig för länet ur många aspekter, den har också en roll i
omställningen till en biobaserad ekonomi och minskad klimatpåverkan.
Andra brukningsmetoder i skogen kan ge positiva effekter av att mer kol
binds under lång tid.
I klimat- och energiarbetet behöver även jämställdhetsaspekter beaktas. Det
finns systematiska skillnader mellan kvinnors och mäns klimatpåverkan
kopplat till skillnader i livsstilsval och konsumtionsmönster, och särskilt när
det gäller transporter. Att hantera jämställdhetsaspekter i åtgärdsarbetet kan i
ett första skede vara att synliggöra och verka för en kunskapshöjning kring
könsrelaterade skillnader.
PÅGÅENDE ARBETE
Parallellt med prioriterade åtgärder i tabellen nedan finns det många insatser
som stödjer länets klimat- och energiarbete i form av andra planer, program,
strategier och projekt. Vissa är pågående och vissa är än så länge en idébank.
Dessa insatser stärker temaområdet klimat- och energi och därmed
möjligheten att nå klimatmålen.
Strategier och andra styrdokument
- Gröna Kronoberg 2025-Regional utvecklingsstrategi
- Länstransportplanen 2018–2029
- Trafikförsörjningsprogrammet 2016–2025
- Kronobergs läns landsbygdsprogram
- Regional skogsstrategi för Småland
- Strategi för Greppa näringen i region öst 2015–2020
Pågående projekt
- Smart housing (hållbart byggande bla träbyggnation, förening)
- EE-net och Incitamentprojekt (projekt för energieffektivisering hos
företag, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Energikontor sydost)
- Resolve (varutransporter i stadskärnan, Länsstyrelsen i Kronobergs
län)
- Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg (Region Kronoberg och
Energikontor sydost)
- Biogas åt folket (drivs av Miljöfordon Sverige)
- Goda hus (energieffektiva byggnader i sydost, förening)
- TRIS (industriell symbios, drivs av Energikontor sydost)
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STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
Utifrån de utmaningar som beskrivits ovan föreslås följande fokusområden
för det åtgärdsinriktade klimat- och energiarbetet:
• Ökad energieffektivisering
• Ökad användning och produktion av förnybar energi
• Minskade utsläpp av växthusgaser.
Klimat- och energifrågan är sektorsövergripande och kräver insatser och
engagemang från många aktörer och områden för att nå framgång.
Ovanstående strategiska fokusområden kan anpassas till olika verksamheter
och drivkrafter och därmed blir klimatfrågan angelägen för de flesta aktörer.
Att insatser sker integrerat med övrig verksamhet är en framgångsfaktor, för
att arbetet ska blir uthålligt. Det förstärker dock behovet av en utvecklad
samordning och samverkan. Därmed återfinns även åtgärder i tabellen nedan
som har en mer övergripande karaktär, exempelvis med syftet att erbjuda en
plattform för samverkan eller kompetensutbildning inom området.
TABELL MED ÅTGÄRDER INOM TEMA KLIMAT OCH ENERGI
Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Förslag till
uppföljning

Ke1

Utveckla
regional
plattform för
miljö- och
klimatarbete

Fortsatt utveckling av roll
och funktion av regional
plattform för länets miljöoch klimatarbete

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Energikontor
sydost

Minskat
utsläpp av
växthusgaser

Att det finns
en
regional
plattform

Ke2

Effektivisera
lustgasanvändningen

Lustgas har en kraftfull
påverkan på klimatet, 1 kg
lustgas motsvarar 310 kg
koldioxid. Befintliga
anläggningar byggs om så
att de omvandlar insamlad
lustgas till syrgas och
kvävgas.

Region Kronoberg

Minskat
utsläpp av
växthusgaser

Utsläpp av
lustgas
från sjukhus
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Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Förslag till
uppföljning

Ke3

Utveckla
klimat- och
energiaspekterna i
fysisk
planering

Inkludera perspektivet
transportsnål
samhällsplanering i ett
tidigt skede av planeringsprocesserna

Kommuner
Länsstyrelsen
Region Kronoberg

Minskat
utsläpp av
koldioxid

Utsläpp av
CO2

Kommuner
Energikontor
sydost

Långsiktigt
och
systematiskt
klimat- och
energiplanerin
g i hela länet
underlättar
prioriteringar
och insatser
som styr mot
klimatmålen

Antal
kommuner
som har
styrdokume
nt för klimat
och energi

Exempel på insatser:
-inför en
granskningsmodell på
regional nivå
-tillhandahålla relevant
planeringsunderlag
-vid planering av
infrastrukturåtgärder
tillämpa Trafikverkets
fyrstegsprincip
- främja attraktiva
hållplatser som gynnar
överflyttning av
transportslag
- tillämpa restriktiv
parkeringsnorm , fler
pendlarparkeringar samt
platser för bilpooler
-stärk infrastrukturen för
gång- och cykeltrafik
-ge kollektivtrafikresor
ökad attraktivitet
Ke4

Utveckla
arbetet med
kommunala
klimatstrategier

Länets kommuner tar fram
klimatstrategier för
kommunens geografiska
område alternativt
integrerar perspektivet i
befintliga styrdokument,
innehållande strategiska
bedömningar över vilka
åtgärder som behöver
vidtas av alla aktörer inom
kommunen.
- använd Borgmästaravtal
som metod
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Nr

Rubrik

Ke5

Genomföra
utbildningsoch
informationsinsatser inom
klimat till
lokala och
regionala
politiker

Ke6

Energieffektivi
sera och fasa
ut fossil energi
i byggnader

Ke7

Främja
klimatsmarta
brukningsmetoder inom
skogs- och
lantbruk.

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Förslag till
uppföljning

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Skogsstyrelsen
Energikontor
sydost

Kunskapshöjni
ng ger goda
förutsättninga
r för att ta
beslut och
prioriteringar
som styr mot
klimatmålen

Antal
genomförda
insatser,
antal
personer
som nåtts

Exempel på insatser:
- energieffektivisera
befintligt
fastighetsbestånd
- använd totalkostnadsanalysverktyg i
upphandling
-effektivisera
elanvändningen inom t.ex.
ventilation, belysning och
tryckluftssystem
- konvertera till fossilfria
energikällor
- öka användning av
fjärrkyla
-nybyggnation inriktas på
passiv- och plusenergihus
-öka användning av
restvärme

Kommuner
Region Kronoberg
Näringsliv
Länsstyrelsen
Energikontor
sydost

Minskad
energianvänd
ning i länet

Energianvän
dning i länet

Exempel på insatser:
- Sparsam körning för
minskad
drivmedelsförbrukning
- förnybara drivmedel i
arbetsmaskiner
- ökat upptag av koldioxid i
marken tex genom
nedbrukning av stabilt
biokol
- Brukningsmetoder som
leder till minskat utsläpp
av växthusgaser

Skogs- och
jordbrukssektorn
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
LRF

Minskad
energianvänd
ning samt
minskade
utsläpp av
koldioxid från
skogs- och
lantbrukssekto
rn

Energianvän
dning i länet
Utsläpp av
växthusgase
r från jordoch
skogsbruk
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Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Förslag till
uppföljning

Ke8

Öka
produktionen
av förnybar
energi

Kommuner
Kommunala
energibolag
Näringsliv
Energikontor
sydost
Länsstyrelsen

Ökad tillgång
till regionalt
producerad
förnybar
energi

Andel
förnybar
energi
i länet
(statistik
SCB), per
energislag
enligt
strecksatser
na

Ke9

Efterfråga
energieffektiva
fordon och
förnybara
drivmedel/
transporter i
upphandlingar

Exempel på insatser:
- Öka produktion av
vindkraft
- Öka produktionav biogas
-Öka användning av
solceller
-Öka elproduktionen från
kraftvärme
-Utveckla produktion av
biodrivmedel
-Utveckla och verka för
vätgasproduktion från
förnybar energi
- Effektivisera
vattenkraften
Riktad till alla aktörer i
länet att efterfråga
energieffektiva, fossilfria
transporter med förnybara
drivmedel i
upphandlingssteget.

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Energikontor
sydost
Näringslivet

Minskade
koldioxidutslä
pp från
transporter

Andel
förnybara
drivmedel
jämfört med
fossila
drivmedel

Ke10

Förbättra
infrastrukture
n för
förnybara
bränslen och
elladdning

Öka tillgängligheten till
förnybara drivmedel, dvs
fler tankställen och
laddstationer.

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Näringslivet
Föreningar

Minskade
CO2-utsläpp
från
transporter

Andel
förnybara
drivmedel
jämfört med
fossila
drivmedel

Ke11

Främja
klimatsmarta
gods- och
varutransporter

Exempel på insatser:
- mer gods på järnväg
- samordnade
varutransporter
- förbättrad logistik

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Energikontor
sydost
Näringsliv

Minskade
CO2-utsläpp
från
transporter

Utsläpp av
CO2 från
godstranspo
rter
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Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Förslag till
uppföljning

Ke12

Främja
hållbart
resande

Exempel på insatser:
- Upprätta
reseplaner/resepolicy
- Ökad samåkning och
klimatsmarta
bokningssystem
- Sparsam körning (Eco
Driving)
- Genomför
resvaneundersökningar
- Öka andelen resfria
möten
- Klimatkompensera för
klimatpåverkan vid
tjänsteresor

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Energikontor
sydost
Näringsliv

Mindre
klimatrelatera
de utsläpp
från trafiken

Utsläpp av
CO2 från

Utveckla
klimatinriktad
länstransportplanering

Inför framtagning av ny
länstransportplan
genomförs en djupgående
analys av länets
transportbehov utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

Region Kronoberg
Länsstyrelsen

Mindre mängd
klimatrelatera
de utsläpp
från trafiken

Utsläpp av
CO2 från

Undersöka
förutsättningarna
för biokolanläggningar i
länet

Undersöka
förutsättningarna för
biokolanläggningar i länet
med avseende på tillgång
till biomassa och
avsättning för värme och
biokol.

Näringsliv
Kommuner
Länsstyrelsen

Ke13

Ke14

Biokol är ett enkelt sätt att
sänka atmosfärens
befintliga
koldioxidnivå genom att
fastlägga grundämnet kol.
Biokol kan produceras av
allt organiskt material som
t.ex.
trä, halm, och hästgödsel.

trafiksektorn

trafiksektorn

Varje ton
biokol som
fastläggs i
marken
motsvarar 3,6
ton koldioxid
som tagits upp
från
atmosfären.
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TEMA: KONSUMTION

Konsumtion är förklaras ofta som vår förbrukning och användning av
produkter och tjänster, och på så sätt även indirekt förbrukning av resurser.
Konsumtionen är en del av vår kultur och utveckling. Kvinnor och män har
olika konsumentbeteenden och mer kunskap krävs för att förstå vad
skillnaderna beror på och kunna vidta åtgärder som ger genusmedvetna
konsumenter verktyg att göra hållbara val i sin vardag.
Konsumtion är också en faktor som ligger bakom mycket av den negativa
miljöpåverkan som uppstått. Den påverkar naturen omkring oss och bidrar
även till, sociala och ekonomiska problem.
Eftersom konsumtion påverkar våra ekosystem, både på nära håll och i
fjärran, påverkar den också vår förmåga att nå miljömålen, både på nationell
och på regional nivå. Konsumtionen bidrar direkt till ökning av
avfallsmängder, ökade transporter, utsläpp av växthusgaser och andra
luftföroreningar, ökad användning av kemikalier och på det sätt ökad mängd
av kemikalier som blir utsläppta i miljö. Indirekt bidrar konsumtion till
försämring av vattenkvalité, inkl. försurning, övergödning, ökad användning
av mark till odling, ökning av produktionsskogar, klimatförändringar etc.
Som en naturlig följd är hållbar konsumtion förespråkat som en lösning till
de problem vår dagliga konsumtion skapar. Enligt FN definieras Hållbar
konsumtion som möjlighet att kunna köpa det vi behöver för att kunna
tillgodose våra behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter
att kunna tillgodose sina. Hållbar konsumtion relaterar till hållbar
utveckling och de tre grundaspekterna; ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. Hållbar konsumtion innebär minimal användning av råvaror och
återanvändning vilket bidrar till mindre negativ miljöpåverkan jämfört med
vanlig konsumtion.
Omställning till en hållbar konsumtion av varor och tjänster är en
nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt
människors hälsa.
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UTMANINGAR
Varor och tjänster påverkar miljön under hela livscykeln, vid tillverkning,
användning, återbruk, materialåtervinning, omhändertagande av avfall och
transporter i alla led. Fortsätter konsumtionen i samma takt som idag
kommer förbrukas jordens resurser snabbare än de produceras på grund av
det stora ekologiska fotavtrycket som kommer från den miljöpåverkan som
orsakas av vår konsumtion. Därför blir arbetet för en hållbar konsumtion
viktig i strävan att uppnå alla nationella miljömål.
PÅGÅENDE ARBETE
Ur ett regionalt och lokalt perspektiv kan vi arbeta för en mer hållbar
konsumtion inom många olika områden som har effekt både på den
regionala miljön och globalt. Som exempel kan nämnas cirkulär ekonomi
och hållbar upphandling. Upphandling av hållbara livsmedel ingår även i
Länsgemensam folkhälsopolicys 11 nationella målområden. Ett annat sätt att
påverka företagen i en hållbar riktning är att aktivt välja hållbara placeringar
(divestering). Nedan finns åtgärder som bidrar till omställningen till en
hållbar konsumtion.
STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN
Arbetet inom temaområdet handlar om att förändra sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan, dvs en ökning av
resurseffektiviteten. De strategiska fokusområden som är aktuella är:
•
•
•

Cirkulär ekonomi
Upphandling
Divestering.
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TABELL MED ÅTGÄRDER INOM TEMA KONSUMTION
Cirkulär ekonomi
Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Uppföljning

Ko1

Utveckla
cirkulär
ekonomi

-Utveckla återbrukskoncept kopplad i
flera kommuner: t.ex. sakbibliotek,
verktygsbibliotek, leksaksbibliotek,
cykelköket, osv. inkl. reparation och
upcycling (omvandla gamla material till
något användbart) samt steg 1 och 2 i
avfallstrappan.

Kommuner,
GreenAct
Kronoberg,
Refarm

Minskad användning
av resurser

Antal påbörjade
åtgärder inom
cirkulär ekonomi

-Erbjud information till företag om var
de kan hitta råvara som är avfall för ett
annat företag.
-Utveckla cirkulär livsmedelsproduktion.
Övergång från traditionell, linjär till
naturens kretsloppsliknande ekonomi
där avfall blir en råvara genom
återanvändning, materialåtervinning och
energiutvinning.

Upphandling
Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Uppföljning

Ko2

Ta fram
riktlinjer
för inköp
av
hållbara
livsmedel

Prioritera hållbar mat som har mindre
miljöpåverkan och god hälsopåverkan
genom att ställa krav vid inköp.

Region
Kronoberg,
Kommuner,
Länsstyrelsen,
Linneuniversit
etet

Minskad negativ
påverkan från
felaktig kost på
människohälsa och
miljö

Riktlinjer
finns/finns ej
Om ja hur ser
statistiken ut – se
på Ekomatsligan
Andel av
prioriterade
produkter i
förhållande till
totala inköp per
deltagare och
tillfälle
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Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Uppföljning

Ko3

Införa
rutiner
för
hållbart
inköp
och
upphandl
ing

Tydliga riktlinjer som styr mot en
hållbara inköp och upphandlingar med
en effektiv uppföljning av resultat.

Länsstyrelsen,
Region
Kronoberg,
Kommuner,
Näringsliv,
GreenAct
Kronoberg,
Linnéuniversit
etet, Offentlig
sektor

Ökat ekologiskt
ansvarstagande från
början som leder till
att allvarliga brister
inom produktion
minskar

Riktlinjer
finns/finns ej
Uppföljning
genomförd/ej
genomförd

Divestering
Nr

Rubrik

Beskrivning

Möjlig aktör

Effekt

Uppföljning

Ko4

Främja
divesteri
ng

Divestering (hållbara placeringar) - sälja
av aktier, fonder eller andra
investeringar som är oetiska eller
moraliskt tvivelaktiga. Investeringar i
exempelvis fossil energi är både en risk
för investerarna och planeten och vi
uppmanar kommuner att divestera ur
tvivelaktiga bolag.

Kommuner,
Länsstyrelsen,
Region
Kronoberg,
GreenAct
Kronoberg

Fasa ut investeringar
som inte bidrar till
att uppnå miljömålen
och de globala målen

Andel hållbara egna
placeringar

Länsstyrelsen och GreenAct har en
samordnande och stöttande roll.
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TABELL – ÖVERBLICK - SAMTLIGA ÅTGÄRDER I
ÅTGÄRDSPROGRAMMET
(i remissen se dokument Tabell till Bilaga 1)
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Bilaga 2

Sida 1 av 4

Överblick: Samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet
Nr
Ke1
Ke2

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)
Utveckla regional plattform för miljö- och klimatarbete
Effektivisera lustgasanvändningen
Utveckla klimat- och energiaspekterna i fysisk planering

Ke3

Utveckla arbetet med kommunala klimatstrategier
Ke4
Ke5

Genomföra utbildnings- och informationsinsatser inom klimat till
lokala och regionala politiker
Energieffektivisera och fasa ut fossil energi i byggnader

Ke6

Främja klimatsmarta brukningsmetoder inom skogs- och lantbruk

Ke7

Öka produktionen av förnybar energi

Ke8

Ke9
Ke10

Efterfråga energieffektiva fordon och förnybara
drivmedel/transporter vid upphandlingar
Förbättra infrastrukturen för förnybara bränslen och elladdning
Främja klimatsmarta gods- och varutransporter

Ke11

Främja hållbart resande

Ke12

Utveckla klimatinriktad länstransportplanering

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Regionala mål

Fortsatt utveckling av roll och funktion av regional plattform för länets miljö- och klimatarbete
Lustgas har en kraftfull påverkan på klimatet, 1 kg lustgas motsvarar 310 kg koldioxid. Befintliga anläggningar
byggs om så att de omvandlar insamlad lustgas till syrgas och kvävgas.
Inkludera perspektivet transportsnål
samhällsplanering i ett tidigt skede av planeringsprocesserna
-inför en granskningsmodell på regional nivå
-tillhandahålla relevant planeringsunderlag
-vid planering av infratsrukturåtgärder tillämpa Trafikverkets fyrstegsprincip
- främja attraktiva hållplatser som gynnar överflyttning av transportslag
- tillämpa restriktiv parkeringsnorm , fler pendlarparkeringar samt platser för bilpooler
-stärk infratrukturen för gång- och cykeltrafik
-ge kollektivtrafikresor ökad attraktivitet
Länets kommuner tar fram en klimatstrategier för kommunens geografiska område, innehållande strategiska
bedömningar över vilka åtgärder som behöver vidtas av alla aktörer inom kommunen.
- använd Borgmästaravtal som metod

Fossilbränslefritt 2030

Utskriftsdatum: 2018-08-22

Page 172 of 284

Bekämpa klimatförändringen

Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö
Frisk luft

Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringen

Fossilbränslefritt 2030

Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö
Frisk luft
Begränsad klimatpåverkan

Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringen

Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö
Frisk luft

Hållbar energi för alla
Hållbara städer och samhällen

Utsläpp av koldioxid från fossilt bränsle

Begränsad klimatpåverkan
Ingen övergödning
Bara naturlig försurning

Bekämpa klimatförändringen

Förnyelsebar energi

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft

Hållbar energi för alla
Bekämpa klimatförändringen

Förnyelsebara fordonsbränslen

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning

Hållbar konsumtion och produktion

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning

Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringen

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
God bebyggd miljö

Hållbar energi för alla
Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringen

Öka tillgängligheten fill förnybara
Tankställen för förnyelsebara bränslen
drivmedel, dvs fler tankställen och laddstationer.
Exempel på insatser:
Fossil koldioxid från trafiken
- mer gods på järnväg
- samordnade varutransporter
- förbättrad logistik
Exempel på insatser:
- Upprätta reseplaner/resepolicy
- Ökad samåkning och klimatsmarta bokningssystem
- Sparsam körning (Eco Driving)
- Genomför resvaneundersökningar
- Öka andelen resfria möten
- Klimatkompensera för klimatpåverkan vid tjänsteresor
Inför framtagning av ny länstransportplan genomförs en djupgående analys av länets transportbehov utifrån ett Fossil koldioxid från trafiken
hållbarhetsperspektiv.

Ke13

Begränsad klimatpåverkan
Begränsad klimatpåverkan

Globala mål

Fossil koldioxid från trafiken

Fossilbränslefritt 2030
Exempel på insatser:
- energieffektivisera befintligt fastighetsbestånd
- använd totalkostnadsanalysverktyg i upphandling
- effektivisera elanvändningen inom t.ex. ventilation, belysning och tryckluftssystem
- konvertera till fossilfria energikällor
- öka användning av fjärrkyla
-nybyggnadion inriktas på passiv- och plusenergihus
-öka användning av restvärme
Exempel på insatser:
- ecodriving för minskad drivmedelsförbrukning
- förnybara drivmedel i arbetsmaskiner
- ökat upptag av koldioxid i marken tex genom nedbrukning av stabilt biokol
- Brukningsmetoder som leder till minskat utsläpp av växthusgaser
Exempel på insatser:
- Öka produktion av vindkraft
- Öka produktionav biogas
-Öka användning av solceller
-Öka elproduktionen från kraftvärme
-Utveckla produktion av biodrivmedel
-Utveckla och verka för vätgasproduktion från förnybar energi
- Effektivisera vattenkraften
Riktad till alla aktörer i länet att efterfråga
energieffektiva, fossilfria transporter med förnybara drivmedel i upphandlingsteget.

Miljökvalitetsmål

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar energi för alla
Hållbara städer och samhällen
Hållbar energi för alla
Hållbara städer och samhällen

Bilaga 2

Sida 2 av 4

Överblick: Samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet
Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)
Undersöka förutsättningarna för biokolanläggningar i länet

Ke14

Identifiera nya sätt att sköta landskapet

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Regionala mål

Undersöka förutsättningarna för biokolanläggningar i länet: tillgång på biomassa och avsättning för värme och
biokol
Biokol är ett enkelt sätt att sänka atmosfärens befintliga koldioxidnivå genom att fastlägga grundämnet kol.
Biokol kan produceras av allt organiskt material som t.ex. trä, halm, och hästgödsel.
Finna nya sätt att sköta landskapet som gynnar biologisk mångfald och bidrar till variationsrika miljöer,
gräsmarker i kombination med lövrika skogar. Anordna och delta i EU-projekt med studieresor och
informationsutbyte med andra områden.

Miljökvalitetsmål

Globala mål

Utsläpp av koldioxid från fossilt bränsle

Begränsad klimatpåverkan

Bekämpa klimatförändringen

Åker-, ängs- och betesmarksareal ska
bibehållas
Bevara ängar och naturbetesmarker Öka
slåtterängsarealen som sköts Öka totalarealen
av slåtterängar Bibehålla arealen skogsbete
Bevarande av natur- och kulturmiljöer i
åkermark
Bevara ängsfruktodlingarna
Bevarande av lokala fruktsorter
Certifierad ekologisk odlad jordbruksmark
Certifierad ekologiskt producerad mjölk
Certifierad ekologisk produktion av ägg
Certifierad ekologisk produktion av nötkött
Certifierad ekologisk produktion av lammkött
Skyddsvärda träd, mål till år 2020

Myllrande våtmarker
Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Ekosystem och biologisk mångfald

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald
Hälsa och välbefinnande
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald
Ekosystem och biologisk mångfald

La1

Samla in erfarenheter av webtjänster inom jord- och skogsbruket

Webtjänst för förmedling av betesdjur har tidigare funnits men har fått läggas ner. Utreda vad som hände med
den och varför den lades ner. Sammanställa och tillgängliggöra erfarenheterna.

Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö

Utreda behoven av webtjänster jord- och skogsbruket

Utreda vilka behov som finns för förmedling av varor och tjänster inom jord- och skogsbruket på webben.
Utreda om webtjänster skulle kunna användas för att förmedla varor och tjänster och vilka behov som finns
inom jord- och skogsbruket. Exempel på områden: död ved (lågor), partnerförmedling mellan unga och äldre
brukare, avlösning, betesdjur, vinterstall för djur, betesmark, gödsel, samordning av röjnings- och
gallringstjänster med mera.

Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

Skapa kreotoper

Kreotoper, kreerade biotoper, är skapade biotoper som genom enkla åtgärder, vatten, blommande buskar, död
ved, sand, stenhögar, mm kan bli bra miljöer i den byggda miljön för biologisk mångfald. Företag och markägare
har ofta en outnyttjad yta där bra miljöer kan skapas. Positivt för den biologiska mångfalden och kan användas i
den egna marknadsföringen. Kommuner, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen kan bistå med råd.

God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Anordna informationsmöte/skrivarstuga

Stötta kommunerna vid ansökan om LONA, LOVA, NOKÅS m fl bidrag genom att anordna
informationsmöte/skrivarstuga under ansökningstiden för olika bidrag för diskussion om åtgärdernas innehåll
samt för att underlätta och hitta samverkansmöjligheter.

Prioritera miljömålsåtgärder i andra strategier

Prioritera åtgärder som bidrar till att nå miljömålen i arbetet med LONA, LOVA, landsbygdsprogram,
Skogsstrategin, Våtmarkssatsningen m fl

Generationsmålet
Myllrande våtmarker
Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Generaionsmålet och alla
miljömålen

Informera om utvecklingen i skogssektorn

Sammanställa data och statistik som underlag för dialog och bra utveckling inom Skogssektorn. Exempel på
data: Död ved per ha, Lövskog per ha, areal skyddad natur med mera, andel äldre skog, andel gran, tall och löv.
Tillgängliggörs genom Miljöfakta på Länsstyrelsen hemsida.

Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv

La2

La3

La4

La5

La6

La7

Utskriftsdatum: 2018-08-22
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Hälsa och välbefinnande
Hållbara städer och samhällen
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald

Hälsa och välbefinnande
Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald
Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald

Bilaga 2

Sida 3 av 4

Överblick: Samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet
Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Regionala mål

Tillgängliggöra uppgifter om utsläppskällor för näringsämnesläckage Sammanställa information om källorna till och fördelningen av näringämnesläckaget till vatten i länet.

Andel sjöar drabbade av försurning

Miljökvalitetsmål
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet

La8

Ta fram underlag om genetiskt modifierade organismer

Sammanställa faktaunderlag för att kunna göra en regional bedömning av om genetiskt modifierade organismer
som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade.

Ta fram underlag om främmande arter och genotyper

Sammanställa faktaunderlag för att göra en regional bedömning av om främmande arter och genotyper hotar
den biologiska mångfalden

Ta fram riktlinjer för att bevara länets åkermark

Ta fram rktlinjer för hur åkermarken kan/bör/ska skyddas från onödig exploatering med mera genom att:
- Ta fram informations- och planeringsunderlag för kommunerna.
- Genomföra strategiskt samtal om åkermarken.
- Gynna aktivt brukande, upprätthåll täckdikning och dränering
- Bibehåll eller öka åkerns näringsstatus.
- Förhindra skogsplantering och igenväxning av bra åkermark.
- Skydda mot onödig exploatering.
- Uppmuntra ekologisk produktion.
Riktlinjerna ska innehålla informations- och planeringsunderlag för kommunerna. Den förankras genom
strategiskt samtal om åkermarken.

Åker-, ängs- och betesmarksareal ska
bibehållas

Öka systematiskt hållbarhetsarbete i verksamheter

Öka antalet verksamheter som arbetar systematiskt med hållbar utveckling genom t ex certifiering av
ledningssystem och hållbarhetsrapportering.

Fossilbränslefritt 2030
Förnyelsebar energi
Användningen av elenergi
Fossil koldioxid från trafiken

Upprätta resurshushållningsplan

En plan för materialförsörjning i kommunerna/länet för ett mer resurseffektivt samhälle, med utgångspunkt i de Generationsmålet
svenska miljömålen och EU:s avfallshierarki, så att natur- och avfallsresurser används på ett hållbart sätt.
Slam från kommunala reningsverk
Ekologisk konsumtion i offentliga sektorn
Efterbehandling av förorenade områden
Utsläpp av ammoniak
Biologiskt avfall
Förebyggande arbete samt regelbunden rengöring av gator i främst partikelutsatta områden.
Partiklar i luft.
Informationskampanjer om däckval, partiklar och vikten av att ta av dubbdäck i tid på våren om dessa används.

La9

La10

Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
Giftfri miljö
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö

Globala mål
Rent vatten och sanitet
Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald
Hållbara städer och samhällen
Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara städer och samhällen
Ekosystem och biologisk mångfald

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald

La11

Li1

Li2

Minska partikelhalterna i gatumiljö
Li3

Kartlägga och åtgärda höga radonhalter
Li4
Li5

Minska störande samhällsbuller från främst trafiken för en god
livsmiljö
Öka tillgången till tätortsnära natur och kultur

Li6

Utveckla friluftslivet på landsbygden

Samordning i länet för ökad mätning och kartläggning av höga radonhalter - riskkartläggningar av höga
radonhalter i bostäder och lokaler för riskgrupper som skolor och förskolor. En åtgärdsplan bör krävas om
riktvärden överskrids.
Värna om goda ljudmiljöer både inomhus och utomhus, genom att minska störande samhällsbuller från främst
trafiken.
Öka möjligheten till ett rikt frilufts- och kulturliv.
Hitta en aktör som tar hand om ett samlat grepp om vandringsleder i länet likt Skåneleden.
Genom ett utvecklat friluftsliv kan nya näringar och arbetstillfällen skapas på landsbygden, vilket i sin tur kan
skapa intresse för natur och kultur i bygden. Utveckla fler vandringsleder i länet.

Li7

Bidra till bevarandet av landsbygdens ekonomibyggnader

Länet har en rik byggnadstradition bland lantbrukets ekonomibyggnader. Då antalet aktiva jordbruk minskar
riskerar många ekonomibyggnader att försvinna. Hitta nya användningsområden för byggnader som inte behövs
i lantbruket.

Li8

Utskriftsdatum: 2018-08-22
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Planering grönstruktur, vattenområden och
kulturmiljö.

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö

Hållbar energi för alla
Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion

God bebyggd miljö

Hållbar energi för alla
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion

Frisk luft
God bebyggd miljö

Hälsa och välbefinnande
Hållbara städer och samhällen

God bebyggd miljö

Hälsa och välbefinnande
Hållbara städer och samhällen
Hälsa och välbefinnande
Hållbara städer och samhällen
Hälsa och välbefinnande
Hållbara städer och samhällen

God bebyggd miljö
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Generationsmålet
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Generationsmålet

Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald

Bilaga 2

Sida 4 av 4

Överblick: Samtliga åtgärder i åtgärdsprogrammet
Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Regionala mål

Aktualisera Naturvårdsprogrammet inklusive värden i vatten

Naturvårdsprogrammet är ett viktigt underlag för fysisk planering och Länsstyrelsens ärendehantering.
Sammanställa underlag om värden i vatten.

Utveckla cirkulär ekonomi

- Utveckla återbrukskoncept kopplad i flera kommuner: t.ex. sakbibliotek, verktygsbibliotek, leksaksbibliotek,
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster
cykelköket, osv. inkl. reparation och upcycling (omvandla gamla material till något användbart) samt steg 1 och orsakar så små miljö-och hälsoproblem som
2 i avfallstrappan.
möjligt
- Erbjud information till företag om var de kan hitta råvara som är avfall för ett annat företag.
- Utveckla cirkulär livsmedelsproduktion.
Övergång från traditionell linjär till naturens kretslopps liknande ekonomi där avfall blir en råvara genom
återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning.
Prioritera hållbar mat som har mindre miljöpåverkan och god hälsopåverkan genom att ställa krav vid inköp.
Begränsad klimatpåverkan
Åker-, ängs- och betesmarksareal ska
bibehållas
Bevara ängar och naturbetesmarker
Bevara ängsfruktodlingarna
Bevarande av lokala fruktsorter
Certifierad ekologisk odlad jordbruksmark
Certifierad ekologiskt producerad mjölk
Certifierad ekologisk produktion av ägg
Certifierad ekologisk produktion av nötkött
Certifierad ekologisk produktion av lammkött
Tydliga riktlinjer som styr mot en hållbara inköp och upphandlingar med en effektiv uppföljning av resultat.
Ekologisk konsumtion i offentliga sektorn
Giftfri miljö
Divestering (hållbara placeringar) - sälja av aktier, fonder eller andra investeringar som är oetiska eller moraliskt Konsumtionsmönstren av varor och tjänster Generationsmål
tvivelaktiga. Investeringar i exempelvis fossil energi är både en risk för investerarna och planeten och vi
orsakar så små miljö-och hälsoproblem som
uppmanar kommuner att divestera ur tvivelaktiga bolag.
möjligt
Länsstyrelsen och GreenAct har en samordnande och stöttande roll.

Li9

Ko1

Ta fram riktlinjer för inköp av hållbara livsmedel

Ko2
Ko3

Miljökvalitetsmål

Införa rutiner för hållbar inköpt och upphandling
Främja divestering

Ko4

Utskriftsdatum: 2018-08-22
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Grundvatten av god kvalitet
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö

Globala mål
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Bekämpa klimatförändringen
Ekosystem och biologisk mångfald
Hållbar konsumtion och produktion

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen

Bilaga 2

Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er vara delaktiga i.
Namn på remissinstans:
Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Ke1

Utveckla regional plattform för miljö- och klimatarbete

Ke2

Effektivisera lustgasanvändningen

Ke3

Utveckla klimat- och energiaspekterna i fysisk planering

Inkludera perspektivet transportsnål
samhällsplanering i ett tidigt skede av planeringsprocesserna
-inför en granskningsmodell på regional nivå
-tillhandahålla relevant planeringsunderlag
-vid planering av infratsrukturåtgärder tillämpa Trafikverkets
fyrstegsprincip
- främja attraktiva hållplatser som gynnar överflyttning av
transportslag
- tillämpa restriktiv parkeringsnorm , fler pendlarparkeringar samt
platser för bilpooler
-stärk infratrukturen för gång- och cykeltrafik
-ge kollektivtrafikresor ökad attraktivitet

Ke4

Utveckla arbetet med kommunala klimatstrategier

Länets kommuner tar fram en klimatstrategier för kommunens
Kommuner
geografiska område, innehållande strategiska bedömningar över
Energikontor sydost
vilka åtgärder som behöver vidtas av alla aktörer inom kommunen.
- använd Borgmästaravtal som metod

Ke5

Genomföra utbildnings- och informationsinsatser inom klimat till
lokala och regionala politiker

Ke6

Energieffektivisera och fasa ut fossil energi i byggnader

Exempel på insatser:
- energieffektivisera befintligt fastighetsbestånd
- använd totalkostnadsanalysverktyg i upphandling
- effektivisera elanvändningen inom t.ex. ventilation, belysning och
tryckluftssystem
- konvertera till fossilfria energikällor
- öka användning av fjärrkyla
-nybyggnadion inriktas på passiv- och plusenergihus
-öka användning av restvärme

Kommuner
Region Kronoberg
Näringsliv
Länsstyrelsen
Energikontor sydost

Ke7

Främja klimatsmarta brukningsmetoder inom skogs- och lantbruk

Exempel på insatser:
- ecodriving för minskad drivmedelsförbrukning
- förnybara drivmedel i arbetsmaskiner
- ökat upptag av koldioxid i marken tex genom nedbrukning av
stabilt biokol
- Brukningsmetoder som leder till minskat utsläpp av växthusgaser

Skogs- och jordbruksektorn
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
LRF

Ke8

Öka produktionen av förnybar energi

Exempel på insatser:
- Öka produktion av vindkraft
- Öka produktionav biogas
-Öka användning av solceller
-Öka elproduktionen från kraftvärme
-Utveckla produktion av biodrivmedel
-Utveckla och verka för vätgasproduktion från förnybar energi
- Effektivisera vattenkraften

Kommuner
Kommunala energibiolag
Näringsliv
Energikontor sydost
Länsstyrelsen

Fortsatt utveckling av roll och funktion av regional plattform för
länets miljö- och klimatarbete.

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Energikontor sydost
Lustgas har en kraftfull påverkan på klimatet, 1 kg lustgas motsvarar Region Kronoberg
310 kg koldioxid. Befintliga anläggningar byggs om så att de
omvandlar insamlad lustgas till syrgas och kvävgas.

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Kommuner
Länsstyrelsen
Region Kronoberg

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Skogsstyrelsen
Energikontor sydost
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Vi avser vara 2019huvudaktör 2020

20212022

20232025

Löpande

Ev. kommentar

Bilaga 2

Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er vara delaktiga i.
Namn på remissinstans:
Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Ke9

Efterfråga energieffektiva fordon och förnybara
drivmedel/transporter vid upphandlingar

Riktad till alla aktörer i länet att efterfråga
energieffektiva, fossilfria transporter med förnybara drivmedel i
upphandlingsteget.

Ke10

Förbättra infrastrukturen för förnybara bränslen och elladdning

Öka tillgängligheten fill förnybara
drivmedel, dvs fler tankställen och laddstationer.

Ke11

Främja klimatsmarta gods- och varutransporter

Exempel på insatser:
- mer gods på järnväg
- samordnade varutransporter
- förbättrad logistik

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Energikontor sydost
Näringsliv

Ke12

Främja hållbart resande

Exempel på insatser:
- Upprätta reseplaner/resepolicy
- Ökad samåkning och klimatsmarta bokningssystem
- Sparsam körning (Eco Driving)
- Genomför resvaneundersökningar
- Öka andelen resfria möten
- Klimatkompensera för klimatpåverkan vid tjänsteresor

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Energikontor sydost
Näringsliv

Ke13

Utveckla klimatinriktad länstransportplanering

Inför framtagning av ny länstransportplan genomförs en
djupgående analys av länets transportbehov utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

Region Kronoberg
Länsstyrelsen

Ke14

Undersöka förutsättningarna för biokolanläggningar i länet

Undersöka förutsättningarna för biokolanläggningar i länet: tillgång Näringsliv
på biomassa och avsättning för värme och biokol.
Kommuner
Biokol är ett enkelt sätt att sänka atmosfärens befintliga
Länsstyrelsen
koldioxidnivå genom att fastlägga grundämnet kol. Biokol kan
produceras av allt organiskt material som t.ex. trä, halm, och
hästgödsel.

La1

Identifiera nya sätt att sköta landskapet

Finna nya sätt att sköta landskapet som gynnar biologisk mångfald
och bidrar till variationsrika miljöer, gräsmarker i kombination med
lövrika skogar. Anordna och delta i EU-projekt med studieresor och
informationsutbyte med andra områden.

La2

Samla in erfarenheter av webtjänster inom jord- och skogsbruket

La3

Utreda behoven av webtjänster jord- och skogsbruket

Utreda vilka behov som finns för förmedling av varor och tjänster
inom jord- och skogsbruket på webben. Utreda om webtjänster
skulle kunna användas för att förmedla varor och tjänster och vilka
behov som finns inom jord- och skogsbruket. Exempel på områden:
död ved (lågor), partnerförmedling mellan unga och äldre brukare,
avlösning, betesdjur, vinterstall för djur, betesmark, gödsel,
samordning av röjnings- och gallringstjänster med mera.

LRF,
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Naturskyddsföreningen,
Hembygdsföreningar

La4

Skapa kreotoper

Kreotoper, kreerade biotoper, är skapade biotoper som genom
enkla åtgärder, vatten, blommande buskar, död ved, sand,
stenhögar, mm kan bli bra miljöer i den byggda miljön för biologisk
mångfald. Företag och markägare har ofta en outnyttjad yta där bra
miljöer kan skapas. Positivt för den biologiska mångfalden och kan
användas i den egna marknadsföringen. Kommuner, Skogsstyrelsen
och Länsstyrelsen kan bistå med råd.

Markägare dvs företag, kommuner,
organisationer, enskilda
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen

Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Energikontor sydost
Näringslivet
Länsstyrelsen
Region Kronoberg
Kommuner
Näringslivet
Föreningar

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
LRF,
Skogsnäringen,
Naturskyddsföreningen,
Webtjänst för förmedling av betesdjur har tidigare funnits men har Länsstyrelsen?,
fått läggas ner. Utreda vad som hände med den och varför den
LRF?
lades ner. Sammanställa och tillgängliggöra erfarenheterna.
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Vi avser vara 2019huvudaktör 2020

20212022

20232025

Löpande

Ev. kommentar

Bilaga 2

Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er vara delaktiga i.
Namn på remissinstans:
Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

La5

Anordna informationsmöte/skrivarstuga

Stötta kommunerna vid ansökan om LONA, LOVA, NOKÅS m fl
bidrag genom att anordna informationsmöte/skrivarstuga under
ansökningstiden för olika bidrag för diskussion om åtgärdernas
innehåll samt för att underlätta och hitta samverkansmöjligheter.

Länsstyrelsen

La6

Prioritera miljömålsåtgärder i andra strategier

Prioritera åtgärder som bidrar till att nå miljömålen i arbetet med
LONA, LOVA, landsbygdsprogram, Skogsstrategin,
Våtmarkssatsningen m fl

La7

Informera om utvecklingen i skogssektorn

La8

Informera om källorna för det diffusa näringsläckaget

La9

Ta fram underlag om genetiskt modifierade organismer

La10

Ta fram underlag om främmande arter och genotyper

La11

Ta fram riktlinjer för att bevara länets åkermark

Sammanställa data och statistik som underlag för dialog och bra
utveckling inom Skogssektorn. Exempel på data: Död ved per ha,
Lövskog per ha, areal skyddad natur med mera, andel äldre skog,
andel gran, tall och löv. Tillgängliggörs genom Miljöfakta på
Länsstyrelsen hemsida.
Sammanställa information om källorna till det diffusa
näringsläckaget i länet, det vill säga om bördefördelningen i
vattenförvaltningens statusklassning för näringsämnen.
Sammanställa faktaunderlag för att kunna göra en regional
bedömning av om genetiskt modifierade organismer som kan hota
den biologiska mångfalden inte är introducerade.
Sammanställa faktaunderlag för att göra en regional bedömning av
om främmande arter och genotyper hotar den biologiska
mångfalden
Ta fram rktlinjer för hur åkermarken kan/bör/ska skyddas från
onödig exploatering med mera genom att
- Ta fram informations- och planeringsunderlag för kommunerna.
- Genomföra strategiskt samtal om åkermarken.
- Gynna aktivt brukande, upprätthåll täckdikning och dränering
- Bibehåll eller öka åkerns näringsstatus.
- Förhindra skogsplantering och igenväxning av bra åkermark.
- Skydda mot onödig exploatering.
- Uppmuntra ekologisk produktion.
Riktlinjerna ska innehålla informations- och planeringsunderlag för
kommunerna.
Den förankras genom strategiskt samtal om åkermarken.

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Region Kronoberg,
kommunerna,
LRF
m.fl. aktörer
Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen

Li1

Öka systematiskt hållbarhetsarbete i verksamheter

Li2

Upprätta resurshushållningsplan

Li3

Minska partikelhalterna i gatumiljö

Li4

Kartlägga och åtgärda höga radonhalter

Li5

Li6

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Naturvårdsverket?
Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen,
Naturvårdsverket?
Länsstyrelsen,
Kommuner och andra markägare,
LRF

Öka antalet verksamheter som arbetar systematiskt med hållbar
utveckling genom t ex certifiering av ledningssystem och
hållbarhetsrapportering.
En plan för materialförsörjning i kommunerna/länet för ett mer
resurseffektivt samhälle, med utgångspunkt i de svenska miljömålen
och EU:s avfallshierarki, så att natur- och avfallsresurser används på
ett hållbart sätt.
Förebyggande arbete samt regelbunden rengöring av gator i främst
partikelutsatta områden. Informationskampanjer om däckval,
partiklar och vikten av att ta av dubbdäck i tid på våren om dessa
används.
Samordning i länet för ökad mätning och kartläggning av höga
radonhalter - riskkartläggningar av höga radonhalter i bostäder och
lokaler för riskgrupper som skolor och förskolor. En åtgärdsplan bör
krävas om riktvärden överskrids.

Närlingslivet
Tillsynsverksamhet

Minska störande samhällsbuller från främst trafiken för en god
livsmiljö

Värna om goda ljudmiljöer både inomhus och utomhus, genom att
minska störande samhällsbuller från främst trafiken.

Kommuner
Länsstyrelsen

Öka tillgången till tätortsnära natur och kultur

Öka möjligheten till ett rikt frilufts- och kulturliv.
Kommuner
Hitta en aktör som tar hand om ett samlat grepp om vandringsleder Skogsstyrelsen
i länet likt Skåneleden.
Universiteten

Kommuner
Länsstyrelsen
Näringslivet
Kommuner
Trafikverket
Luftvårdsförbundet
Länsstyrelsen
Kommuner (ev samordning av Lst)
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Vi avser vara 2019huvudaktör 2020

20212022

20232025

Löpande

Ev. kommentar

Bilaga 2

Till remissinstanserna:
Fyll i kolumn E-K med kryss. Även om ni inte blivit föreslagen som aktör, kryssa gärna i åtgärder som ni kan tänka er vara delaktiga i.
Namn på remissinstans:
Fylls i av remissinstanserna (sätt
kryss)

Nr

Rubrik - Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen åtgärd (längst ner i listan finns det
möjlighet att lämna nya förslag)

Föreslagen Huvudaktör/
Medaktör

Li7

Utveckla friluftslivet på landsbygden

Genom ett utvecklat friluftsliv kan nya näringar och arbetstillfällen
skapas på landsbygden, vilket i sin tur kan skapa intresse för natur
och kultur i bygden. Utveckla fler vandringsleder i länet.

Länsstyrelsen
Hembygdsrörelsen

Li8

Bidra till bevarandet av landsbygdens ekonomibyggnader

Länet har en rik byggnadstradition bland lantbrukets
ekonomibyggnader. Då antalet aktiva jordbruk minskar riskerar
många ekonomibyggnader att försvinna. Hitta nya
användningsområden för byggnader som inte behövs i lantbruket.

Länsstyrelsen
Hembygdsrörelsen

Li9

Aktualisera Naturvårdsprogrammet inklusive värden i vatten

Naturvårdsprogrammet är ett viktigt underlag för fysisk planering
och Länsstyrelsens ärendehantering. Sammanställa underlag om
värden i vatten.

Ko1

Utveckla cirkulär ekonomi

Ko2

Ta fram riktlinjer för inköp av hållbara livsmedel

Ko3

Införa rutiner för hållbar inköpt och upphandling

Ko4

Främja divestering

Vi avser att genomföra/delta i
genomförandet av åtgärden

Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
LRF
Hembygdsrörelsen
Naturskyddsföreningen med flera
intresseföreningar
*Utveckla återbrukskoncept kopplad i flera kommuner: t.ex.
Kommuner
sakbibliotek, verktygsbibliotek, leksaksbibliotek, cykelköket, osv.
GreenAct Kronoberg, Refarm, Energikontor
inkl. reparation och "upcycling" (omvandla gamla material till något Sydost
användbart) samt steg 1 och 2 i avfallstrappan.
*Erbjud information till företag om var de kan hitta råvara som är
avfall för ett annat företag.
*Utveckla cirkulär livsmedelsproduktion.
Övergång från traditionell linjär till naturens kretslopps liknande
ekonomi där avfall blir en råvara genom återanvändning,
materialåtervinning och energiutvinning.
Prioritera hållbar mat som har mindre miljöpåverkan och god
hälsopåverkan genom att ställa krav vid inköp.
Tydliga riktlinjer som styr mot en hållbara inköp och upphandlingar
med en effektiv uppföljning av resultat.

Region Kronoberg, Kommuner
Länsstyrelsen, Linneuniversitetet
Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Kommuner,
Näringsliv, GreenAct Kronoberg,
Linnéuniversitetet, Offentlig sektor,
Energikontor Sydost
Divestering (hållbara placeringar) - sälja av aktier, fonder eller andra Kommuner
investeringar som är oetiska eller moraliskt tvivelaktiga.
Länsstyrelsen, Region Kronoberg, GreenAct
Investeringar i exempelvis fossil energi är både en risk för
Kronoberg, Energikontor Sydost
investerarna och planeten och vi uppmanar kommuner att divestera
ur tvivelaktiga bolag.
Länsstyrelsen och GreenAct har en samordnande och stöttande roll.

NYA FÖRSLAG (Fyll på)
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Vi avser vara 2019huvudaktör 2020

20212022

20232025

Löpande

Ev. kommentar

Bilaga 3

Sändlista förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025
Alsteråns vattenråd
Alvesta kommun
Alvesta energi
AMM syd
Bräkneåns vattenförbund
Bräkneåns vattenråd
Citysamverkan
Energikontor sydost
Företagarna Kronoberg
Helgeåns vattenråd
Hushållningssällskapet
Kommittén för samordnad kontroll av Helge å
Kronobergs insektsförening
Kronobergs luftvårdsförbund
Kronobergs läns hembygdsförbund
Kronobergs ornitologiska förening
Kronobergs slåttergille
Kulturparken Småland
Lagans vattenråd
Lessebo kommun
Linnéuniversitetet
Ljungby kommun
Ljungby energi
LRF Sydost
Länsbygderådet Kronoberg
Länsstyrelsen Skåne, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Halland och Östergötland
Länstrafiken Kronoberg
Markaryds kommun
Mieåns vattenråd
Miljöfordon Sverige
Miljö Linné
Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge
Mossornas vänner
Mörrumsåns vattenråd
Mörrumsåns vattenvårdsförbund
Naturum Kronoberg
Naturskyddsföreningen/Länsförbundet
Region Kronoberg
Ronnebyåns vattenvårdsförbund
RUS
Skogsstyrelsen, distrikt Kronoberg
Skräbeåns vattenråd
Småbrukarna
Smålands Flora
Sportfiskarna Kronoberg
Sustainable Småland
Svenskt Näringsliv
Södra Skogsägarna
Sveaskog
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Bilaga 3
Skogssällskapet
Tingsryd energi
Tingsryds kommun
Trafikverket
Uppvidinge kommun
Vattenrådet för Lyckebyån, Sillertorpsån, Nättrabyån
Växjö kommun
Växjö energi
Älmhults kommun
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Bergström Johanna VRU miljö
Miljomal.Kronoberg@lansstyrelsen.se
aida.ramic@lansstyrelsen.se; Diariet
Förlängd svarstid åtgärdsprogram
den 29 augusti 2018 09:23:40

Region Kronoberg avser att lyfta remissen för åtgärdsprogrammet i regionstyrelsen den 16
oktober och behöver därför anstånd till den 19 oktober för att svara på remissen.
Jag har varit i kontakt med Aida Ramic som godkänt förlängd svarstid.
Mvh Johanna Bergström
Levererad med Region Kronobergs mobila synk
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Regionstyrelsen

Remissyttrande – Utveckling av verksamheter som
bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen
om ersättning för fysioterapi - Socialdepartementet Ds
2018:31

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1993:1651)
om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi (LOF).
Diskussioner om förändringar i ovanstående lagar har pågått under en längre tid
och regioner och landsting runt om i landet har tillsammans med SKL utarbetat
ett remissyttrande över Socialdepartementets promemoria som utgör underlaget
för remissen

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remiss – Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om
läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi Socialdepartementet Ds 2018:31
Remissyttrande över – Utveckling av verksamheter som bedrivs
enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för
fysioterapi - Socialdepartementet Ds 2018:31
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Socialdepartementet

Remissyttrande – Utveckling av verksamheter som
bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen
om ersättning för fysioterapi - 18RGK1258

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg menar att promemorian saknar ett patientperspektiv med fokus
på en sammanhållen vård för patienten. Den utgår istället i stora drag från ett
system- och vårdgivarperspektiv. Även med de förändringar som föreslås i
promemorian kommer vi fortfarande att ha ett helt och hållet statligt styrt system
men där landstingen står för kostnaden. Det saknas helt förslag på åtgärder som
likställer taxe-systemet med upphandlad verksamhet vad gäller möjlighet för
landstinget att tydliggöra vad vårdgivaren ska erbjuda, ersättningsnivå, omfattning
av kostnadsansvar och avtalsperiod. Förslaget ger heller inte utrymme för att
avsluta en etablering pga. kvalitetsbrister. Vidare saknas förslag på hur man ska
komma till rätta med kritiken mot systemet som finns från EU. Promemorian tar
inte heller tag i problematiken kring de små möjligheter som idag finns för
hänvisning till befintliga vårdvalssystem. Detta sammantaget innebär, fortsatt stora
inskränkningar i det kommunala självstyret för landstingen.
Region Kronoberg förespråkar en tvåstegslösning när det gäller förändring av
systemet med den nationella taxan. De nu föreslagna förändringarna kan, om vi får
gehör för de synpunkter som lämnas i detta yttrande, ses som det första av dessa
två steg. Region Kronoberg välkomnar att utredningen - Samordnad utveckling för
god och nära vård (S 2017:01) - nu fått ett tilläggsuppdrag och menar att det kan
ses som det andra steget i en större förändring av och integrering av den nationella
taxan med det övriga hälso- och sjukvårdssystemet.
Region Kronoberg anser att;




ett genomförande av steg ett bara kan accepteras om huvuddragen i de
synpunkter som framförs i detta yttrande hörsammas samt att en tydlig
bortre tidsgräns för när steg två ska vara genomfört anges nu
om genomgripande förändringar av systemet, i steg två, inte är
genomförbara måste regeringen istället lägga förslag som innebär att
systemet med den nationella taxan skyndsamt avvecklas.
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Region Kronoberg avstyrker förslagen om att möjliggöra avsteg från heltidskravet
och att undantag ska kunna göras från kravet att läkaren eller fysioterapeuten inte
får vara anställd i något landstings hälso- och sjukvård.
Region Kronoberg välkomnar att det ställs högre krav på medverkan till att
verksamheten kan följas upp, vi anser dock att landstingets bestämmanderätt
måste tydliggöras i lagtexten.
Region Kronoberg anser att det är beklagligt att det saknas förslag på hur
vårdgivare systemmässigt ska kunna integreras med den övriga hälso- och
sjukvården.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att vårdgivaren på begäran av landstinget
ska vara skyldig att till landstinget lämna ut patientjournal.
Region Kronoberg välkomnar de föreslagna sanktionsmöjligheterna med möjlighet
till föreläggande förenat med vite samt möjlighet att stoppa utbetalningar. Dock
menar vi att möjlighet att stoppa utbetalningar även måste finnas utan att
underlåtenheten har inneburit allvarlig ekonomisk skada för landstinget. Vidare
anser vi att sanktionsmöjligheter också måste vara möjliga när vårdgivaren inte
fullgör sina skyldigheter vid genomförandet av sitt uppdrag.
Region Kronoberg anser att landstinget inte bara ska ha rätt att kontrollera att rätt
ersättning betalats ut utan även att rätt ersättning begärts. Detta måste förtydligas i
lagstiftningen.
Region Kronoberg förutsätter att med uppföljning av effektivitet avses uppföljning
av att verksamheten agerar i enlighet med god vård-principerna. Att
verksamheterna agerar i enlighet med dessa principer är en förutsättning för god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen oberoende av personliga
egenskaper, ålder, kön, bostadsort, funktionshinder, utbildning, social ställning,
etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.
Region Kronoberg saknar vidare förslag som skulle innebära att
övergångsbestämmelserna för de äldre etableringarna kan upphöra och att även
dessa vårdgivare ska omfattas av krav på ingående av samverkansavtal.
Region Kronoberg tillstyrker att möjlighet ges till vårdgivarna att överklaga
landstingets beslut om föreläggande och beslut att stoppa utbetalningar till
förvaltningsrätten.
Region Kronoberg instämmer i att nuvarande ordning där regeringen beslutar om
ersättningsnivåer och belopp utifrån ett gemensamt förhandlat underlag från SKL,
Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna, inte är tillfredställande och på sikt
bör upphöra.
Region Kronoberg anser att förslagen kommer att medföra ökade kostnader för
landstingen och att detta måste kompenseras för i enlighet med den kommunala
finansieringsprincipen.
Sida 2 av 11

Page 187 of 284

Remissyttrande
Diarienr: 18RGK1258
Handläggare: Ingrid Löndahl, Kundvalsenheten
Datum: 2018-09-26

Synpunkter
Enligt bedömning i promemorian kan mer omfattande förändringar än vad som
föreslås i promemorian behöva genomföras på sikt. Någon tidsplan för när sådana
förändringar ska ske presenteras dock inte.
En tid efter att promemorian presenterats fick utredningen - Samordnad
utveckling för god och nära vård (S 2017:01) - ett tilläggsuppdrag, som bland annat
avser att utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt
lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapeuter,
ska kunna integreras i den ordinarie primärvården och dess vårdvalsystem samt
övrig öppenvård, i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och
sjukvården. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.
En jämförelse görs i promemorian med upphandlade verksamheter där landstinget
har möjlighet att, i avtal, tydliggöra vad vårdgivaren ska erbjuda och till vilket pris
samt precisera på vilket sätt utföraren ska medverka i uppföljning av
verksamheterna. Det konstateras att motsvarande möjligheter idag saknas i taxesystemet.
Region Kronobergs ställningstagande
SKL har vid ett flertal tillfällen framfört att det krävs genomgripande förändringar
av systemet. De förslag som ges i promemorian ger visserligen landstingen bättre
möjlighet till uppföljning och i viss mån till sanktioner men det innebär ingen
grundläggande förändring av systemet. Region Kronoberg menar att promemorian
saknar ett patientperspektiv med fokus på en sammanhållen vård för patienten.
Den utgår istället i stora drag från ett system- och vårdgivarperspektiv.
Även med de förändringar som föreslås i promemorian kommer vi fortfarande att
ha ett helt och hållet statligt styrt system men där landstingen står för kostnaden.
Landstingens inflytande begränsas till att de (om man är överens med vårdgivaren)
kan ändra inriktning utifrån behov. Det saknas helt förslag på åtgärder som
likställer taxe-systemet med upphandlad verksamhet vad gäller möjlighet för
landstinget att tydliggöra vad vårdgivaren ska erbjuda, ersättningsnivå, omfattning
av kostnadsansvar m.m. Dessutom förslås ingen tidsbegränsning av
avtalsperioden. Förslaget ger heller inte utrymme för att avsluta en etablering pga.
kvalitetsbrister.
Region Kronoberg anser att det är en brist att promemorian inte tar upp frågan
hur man ska komma till rätta med den sedan länge förekommande kritiken att
nuvarande reglering kring taxan och samverkansavtal i vissa delar inte uppfyller de
krav som ställs i fördrag och direktiv från EU. Utifrån dessa är det tveksamt med
ett system som innebär att privata aktörer, utan tidsbegränsning, verkar som
leverantörer till offentliga myndigheter med offentliga medel utan att detta
förhållande har eller kommer att konkurrensutsättas. Det strider mot de
utgångspunkter om en rättvis och lika behandling av privata aktörer som ligger till
grund för offentlig upphandling. De vårdgivare i systemet som saknar
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samverkansavtal och som verkar enligt övergångsbestämmelser, skulle behöva
upphandlas/konkurrensutsättas.
När det gäller reglerna om ersättningsetablering så innebär dessa att landstingen får
agera ”mäklare” och den som betalar mest för en mottagning till säljaren får teckna
avtal med landstingen som sedan gäller hela livet. Det finns ingen möjlighet till
öppen konkurrens mer än vid detta försäljningstillfälle. Region Kronoberg anser
vidare att det är en brist att endast priset är avgörande vid en överlåtelse, där
formell och reell kompetens överhuvudtaget inte beaktas. Promemorian tar inte
heller tag i problematiken kring de små möjligheter som idag, utifrån aktuella
rättsfall, finns till att neka ersättningsetablering med hänvisning till befintliga
vårdvalssystem. Det noteras endast en vag skrivning i ett bakgrundskapitel, att
”denna fråga bör utredas vidare eftersom lagens intention inte går hand i hand
med rättspraxis
Detta sammantaget innebär, enligt Region Kronoberg, fortsatt stora
inskränkningar i det kommunala självstyret för landstingen.
Resultatet av den interna översyn som gjordes inom Socialdepartementet under år
2016-2017 har utgjort ett underlag till denna departementspromemoria. SKL
deltog tillsammans med Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna i en
referensgrupp, där Region Kronoberg också ingick, kopplad till översynen. Vid
dessa kontakter diskuterades en tvåstegslösning. Först en justering av de största
bristerna i nuvarande system och därefter en större översyn där systemet med den
nationella taxan skulle inordnas i och synkroniseras med det övriga hälso- och
sjukvårdssystemet. De nu föreslagna förändringarna kan, om Region Kronoberg
får gehör för de synpunkter som lämnas i detta yttrande, ses som det första av
dessa två steg.
Region Kronoberg välkomnar att utredningen Samordnad utveckling för god och
nära vård (S 2017:01) nu fått ett tilläggsuppdrag och menar att det kan ses som det
andra steget i en större förändring av och integrering av den nationella taxan med
det övriga hälso- och sjukvårdssystemet. Som beskrivits ovan finns en mängd
problem och brister i nuvarande system som inte uppmärksammas i
departementspromemorian. Dessa brister kan inte åtgärdas utan genomgripande
förändringar av den nationella taxan. Skulle regeringen bedöma att sådana
genomgripande förändringar inte är genomförbara anser Region Kronoberg att
regeringen istället måste lägga ett förslag som innebär att systemet med den
nationella taxan skyndsamt avvecklas på ett för hälso- och sjukvården och
patienterna ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt.
Region Kronoberg anser att;


ett genomförande av steg ett bara kan accepteras om huvuddragen i de
synpunkter som framförs i detta yttrande hörsammas samt att en tydlig
bortre tidsgräns för när steg två ska vara genomfört anges nu
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om genomgripande förändringar av systemet, i steg två, inte är
genomförbara måste regeringen istället lägga förslag som innebär att
systemet med den nationella taxan skyndsamt avvecklas.

6.1 Särskilda krav på läkar- och fysioterapiverksamheten
Det föreslås i promemorian att avsteg från heltidskravet ska kunna göras genom
att vårdgivaren i avtal kan komma överens med landstinget om detta.
Vidare föreslås att undantag ska kunna göras från kravet att läkaren eller
fysioterapeuten inte får vara anställd i något landstings hälso- och sjukvård. Detta
föreslås kunna ske genom att vårdgivaren i avtal kan komma överens med
landstinget om detta.
Region Kronobergs ställningstagande
Region Kronoberg avstyrker båda dessa förslag.
I prop. 1996/97:123 (s. 36) anförde regeringen att heltidskravet är en garanti för
att kompetens, kontinuitet och tillgänglighet upprätthålls. Region Kronoberg delar
denna ståndpunkt och anser att det är en brist att promemorian saknar ett
resonemang kring och problematisering av vad ett borttagande av heltidskravet
kan få för konsekvenser i dessa avseenden.
Region Kronoberg anser vidare att den här typen av förändringar skulle skapa en
stor jävsproblematik, t.ex. att en anställd remitterar till sin egen mottagning eller
styr över remittering till medicinsk service till den egna mottagningen där sådan
remittering är kostnadsfri för vårdgivaren. Den nationella taxan består redan idag
av ett näst intill ogenomträngligt och svårtolkat regelsystem. Om dessa lagförslag
genomförs skulle det ytterligare spä på dessa otydligheter. Därmed skulle också
risken för konflikter, långdragna förhandlingar och domstolsprocesser öka. Den
administrativa bördan att handlägga dessa ärenden skulle bli mycket omfattande
för landstingen. Kostnaderna för landstingen skulle därmed öka.
Om förslagen ändå skulle genomföras utgår Region Kronoberg från att det blir
frivilligt för landstingen att komma överens och teckna avtal med vårdgivare om
att de ska bedriva verksamheten endast på halvtid eller att anställa någon
läkare/fysioterapeut som samtidigt är verksam enligt den nationella taxan. Region
Kronoberg förutsätter vidare att ett sådant avtal, som innebär att vårdgivaren ska
bedriva verksamheten på minst halvtid, innebär att gränserna för sammanlagt
uppburet arvode och ersättningstaket reduceras i motsvarande mån i enlighet med
vad som framgår av 6 a § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning resp.
5 a § förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi.
Enligt Region Kronobergs uppfattning behöver det, vid ett eventuellt
genomförande av lagförslagen, förtydligas i de föreslagna 9 §§ i Lagen om
Sida 5 av 11

Page 190 of 284

Remissyttrande
Diarienr: 18RGK1258
Handläggare: Ingrid Löndahl, Kundvalsenheten
Datum: 2018-09-26

läkarvårdsersättning (1993:1651) resp. Lagen om ersättning för fysioterapi
(1993:1652) att ett avtal om anställning av en läkare/fysioterapeut aldrig kan få
avse anställning i ett annat landsting än det där vårdgivaren är verksam enligt
nationella taxan. Förslagsvis kan detta förtydligas genom att 9 § i respektive lag
ändras enligt följande: ”….anställd på högst halvtid i det landstings hälso- och
sjukvård där vårdgivaren är verksam eller i något annat bolag…..”
Den här sortens flexibla lösningar skulle snarare kunna diskuteras och utvecklas i
en framtida större förändring av systemet där detaljerade koder inte längre styr
ersättningen till vårdgivarna.

6.2 Systematiskt kvalitetsarbete
I promemorian föreslås att det ska ställas krav på medverkan till att den egna
verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen för landstingets
systematiska kvalitetsarbete.
Region Kronobergs ställningstagande
Region Kronoberg välkomnar att det ställs högre krav på medverkan till att
verksamheten kan följas upp och ser positivt på att det ytterst ska vara landstinget
som avgör i vilken omfattning och på vilket sätt vårdgivarna ska medverka i
kvalitetsarbetet. Region Kronoberg anser dock att landstingets bestämmanderätt
måste tydliggöras i 26, 26 a §§ lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och i 25,
25 a §§ lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
I den föreslagna 26 a § lagen om läkarvårdsersättning resp. 25 a § lagen om
ersättning för fysioterapi anges i punkten 2 att vårdgivaren ska möjliggöra
inspektion av lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Region Kronoberg
menar att det är olämpligt att bedriva verksamheten i bostaden, men om så sker
måste även den vara möjlig att inspektera.
Region Kronoberg instämmer i att vårdgivarna bör ges möjlighet att rapportera in
till aktuella kvalitetsregister men menar att landstingen även ska kunna ställa krav
på sådan medverkan. Att vårdgivaren deltar med registrering i kvalitetsregister är
en av de sätt med vilken vårdgivaren medverkar till att den egna verksamheten kan
följas upp och utvärderas.
Region Kronoberg anser att det är beklagligt att det saknas förslag på hur
vårdgivare systemmässigt skulle kunna integreras med den övriga hälso- och
sjukvården. Juridiskt och infrastrukturellt finns lösningar som möjliggör
sammanhållen journal. Det hade varit en fördel om lagen angivit att frågan ska
regleras i samverkansavtalet mellan parterna.

6.3 Skyldighet att lämna ut patientjournal
Det föreslås i promemorian att vårdgivaren på begäran av landstinget ska vara
skyldig att till landstinget lämna ut patientjournal.
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Region Kronobergs ställningstagande
Region Kronoberg ställer sig positiv till denna förändring och menar att detta
kommer att underlätta och förbättra möjligheterna till uppföljning och kontroll av
verksamheterna samt skapa en bättre arbetsmiljö. Det är såväl ur ett
kvalitetsperspektiv som ur ett arbetsmiljöförhållande inte önskvärt att
granskningen sker i vårdgivarens lokaler.
I 26 a § lagen om läkarvårdsersättning respektive 25 a § lagen om ersättning för
fysioterapi finns en otydlighet kring att vårdgivaren ska ”lämna ut” respektive ”visa
upp” patientjournal. Vidare saknas ett förtydligande av att även tidbok ska lämnas
ut. Region Kronoberg menar att punkterna 3 och 4 bör kunna slås ihop till en
punkt (p. 3) enligt följande: ”visa upp eller på begäran lämna ut patientjournal,
tidbok och övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av
patient.”

6.4 Sanktioner och överklagande
Det föreslås i promemorian att landstinget ska få kontrollera verksamhetens
kvalitet och effektivitet samt att rätt ersättning har betalats ut.
Landstinget ska också kunna förelägga läkaren respektive fysioterapeuten att
fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet ska kunna förenas med vite. Om ett
föreläggande inte följs och om underlåtenheten har inneburit allvarlig ekonomisk
skada för landstinget, får landstinget stoppa utbetalning av ersättning.
Möjlighet ska ges för vårdgivarna att överklaga landstingets beslut om föreläggande
och beslut att stoppa utbetalningar till förvaltningsrätten.
Region Kronobergs ställningstagande
Region Kronoberg välkomnar de föreslagna sanktionsmöjligheterna med möjlighet
till föreläggande förenat med vite samt möjlighet att stoppa utbetalningar. Region
Kronoberg menar dock att möjlighet att stoppa utbetalningar även måste finnas
utan att underlåtenheten har inneburit allvarlig ekonomisk skada för landstinget.
Underlåtenhet att medverka kan dölja allvarliga kvalitets- eller
patientsäkerhetsrisker som inte nödvändigtvis föranleder ekonomisk skada för
landstinget.
Region Kronoberg anser vidare att sanktionsmöjligheter inte bara ska finnas när
vårdgivaren inte fullgör sin skyldighet att medverka till att verksamheten kan följas
upp. Sanktionsmöjligheter måste också vara möjliga när vårdgivaren inte fullgör
sina skyldigheter vid genomförandet av sitt uppdrag. Underlåtelse att göra så leder
till brister i kvalitet, effektivitet eller utbetald ersättning. Skulle landstingets
uppföljning kunna påvisa förekomsten av sådana brister måste sanktionsmöjlighet
vara en möjlig åtgärd. Region Kronoberg anser att detta måste framgå av lagtexten.
Region Kronoberg anser att landstinget inte bara ska ha rätt att kontrollera att rätt
ersättning betalats ut utan även att rätt ersättning begärts. Detta måste förtydligas i
lagstiftningen genom att första stycket, första meningen i den föreslagna 26 a §
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lagen om läkarvårdsersättning resp. 25 a § lagen om ersättning för fysioterapi
ändras enligt följande: ”Landstinget får……har begärts eller betalats ut……..”
I promemorian presenteras uppgifter på att vårdgivarna verksamma på taxan i
förhållande till sin numerär utför en oproportionerligt stor andel av det totala
antalet läkarbesök respektive fysioterapibesök. Att vårdgivarna är produktiva beror
enligt Region Kronoberg på de incitament som finns inbyggda i nationella taxan.
Ersättningssystemet skapar starka ekonomiska motiv för hög produktion och
motiv för att kalla patient på omotiverade återbesök samt, för fysioterapi, långa
behandlingsserier av patienter på otydlig medicinsk indikation. Region Kronoberg
menar att hög produktivitet inte ska förväxlas med hög effektivitet. Incitamenten
skapar ett konserverande system i det avseende att befintliga patienter har
lättåtkomlig vård oavsett medicinsk indikation, vilket leder till undanträngning av
nya patienter och ouppfyllda behov. Ett separat statligt system med vårdgivare
som i stor utsträckning är organiserade som ensampraktiserande vårdgivare, eller i
mindre grupperingar, bidrar till en fragmenterad hälso- och sjukvård. Vårdgivarna
står i hög grad utanför den teamsamverkan, utveckling och koordinering av
vårdinsatser samt utveckling mot sammanhållande vårdkedjor, som gäller inom
övrig hälso- och sjukvård.
Region Kronoberg förutsätter att med uppföljning av effektivitet avses uppföljning
av att verksamheten agerar i enlighet med god vård-principerna. Att
verksamheterna agerar i enlighet med dessa principer är en förutsättning för god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen oberoende av personliga
egenskaper, ålder, kön, bostadsort, funktionshinder, utbildning, social ställning,
etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.
Region Kronoberg saknar också möjligheter för landstingen att ytterst häva
etableringar. Vid tidigare kontakter med Socialdepartementet har det från deras
sida hävdats att en del äldre etableringar inte har samverkansavtal och då inte
skulle kunna hävas vilket skulle leda till olika behandling. Region Kronoberg
ifrågasätter denna bedömning och menar att man bör kunna lagstifta om att ge
landstingen möjlighet att häva själva etableringen eller med andra ord rätten till
offentlig finansiering oavsett om det finns ett samverkansavtal eller ej.
I detta sammanhang vill vi peka på att regeringen nyligen föreslagit ”utökade
möjligheter att avansluta tandvårdgivare som misskött sig från det statliga
tandvårdsstödet”, se Ds 2018:36. Enligt Region Kronobergs uppfattning är det
rimligt att det införs en motsvarande möjlighet för landstingen att vid grov
misskötsamhet kunna ”avansluta” vårdgivare som verkar enligt den nationella
taxan.
Region Kronoberg saknar vidare förslag som skulle innebära att
övergångsbestämmelserna för de äldre etableringarna kan upphöra och att även
dessa vårdgivare ska omfattas av krav på ingående av samverkansavtal. Även här
har man från Socialdepartementet hävdat att detta inte är möjligt med hänvisning
till EU:s upphandlingsdirektiv. Enligt förslagen i promemorian ska många frågor
regleras i samverkansavtalen. Region Kronoberg anser att det då blir nödvändigt
att det faktiskt finns ett sådant för samtliga vårdgivare i systemet. Uppskattningsvis
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omfattas idag en tredjedel av våra vårdgivare av övergångsbestämmelser som
innebär att krav på samverkansavtal saknas. Alla vårdgivare i systemet med den
nationella taxan är anslutna till offentlig finansiering oavsett om de har
samverkansavtal eller inte. Region Kronoberg anser att, då de redan är anslutna,
handlar det inte om några tillkommande vårdgivare och att de som tidigare verkat
under annan lagstiftning därför inte längre bör omfattas av några
övergångsbestämmelser. Region Kronoberg anser vidare att EU:s
upphandlingsdirektiv och kraven på öppenhet, transparens och likabehandling än
mindre skulle uppfyllas om samverkansavtal inte skulle ingås med denna grupp.
Vidare måste förslagen i promemorian förtydligas om vad som ska regleras i
samverkansavtalet och vad som kan avtalas på annat sätt. Region Kronoberg
menar också att det bör skapas nationella mallar för samverkansavtalen men med
möjlighet till lokal anpassning.
Region Kronoberg tillstyrker att möjlighet ges till vårdgivarna att överklaga
landstingets beslut om föreläggande och beslut att stoppa utbetalningar till
förvaltningsrätten. Vi vill dock påtala att sådana möjligheter kommer att skapa
ökad administration och ökade kostnader för landstingen.

6.5 Belopp och ersättningsnivåer i förordningarna
Det föreslås i promemorian att den nuvarande ordningen, där regeringen beslutar
om ersättningsnivåer och belopp utifrån ett gemensamt förhandlat underlag från
SKL, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna, på sikt bör upphöra. Vidare
sägs att Socialstyrelsens redovisning av sitt uppdrag, att se över huruvida
ersättningsnivåerna, dess klassificering, förekommande tidsgränser, olika
arvodeskategorier och de åtgärder som ingår är ändamålsenliga, bör inväntas innan
vidare åtgärder föreslås.
Region Kronobergs ställningstagande
Region Kronoberg instämmer i att nuvarande ordning inte är tillfredsställande.
Region Kronoberg anser dock att problematiken är betydligt mer komplex än vad
som beskrivs i promemorian. SKL, Sveriges läkarförbund och fysioterapeuterna är,
i nuvarande system, satta att förhandla om ersättningsnivåerna. SKL är inte
finansiär eller uppdragsgivare för vårdgivarna i systemet och heller inte den som
betalar ut ersättningen. Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund är på
motsvarande sätt inte ägare av vårdgivarnas verksamheter. Möjligheten att i
förhandlingarna göra större justering av innehållet är begränsade vilket på sikt
riskerar att skapa ett konserverande system som inte tar höjd för nationella
riktlinjer, evidensbaserade rekommendationer o.s.v. Då systemet bygger på
detaljerade åtgärder hamnar de som förhandlar också ofta i svårbedömda
tolkningar där professionen inte alltid är överens om vad som är ”best practice”.
Detta förstärker och tydliggör återigen behovet av en mer genomgripande
förändring av systemet som vi beskriver under allmänna synpunkter ovan. Som vi
framför där, krävs en tydlig bortre tidsgräns för när steg två ska vara genomfört.
Det blir här också viktigt att tydliggöra och synkronisera resan dit. Socialstyrelsens
uppdrag ska redovisas 31 oktober 2018. Deras förslag kan komma att ha inverkan
Sida 9 av 11

Page 194 of 284

Remissyttrande
Diarienr: 18RGK1258
Handläggare: Ingrid Löndahl, Kundvalsenheten
Datum: 2018-09-26

på de lagändringar som, i denna promemoria, föreslås träda ikraft den 1 juli 2019.
SKL, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna förhandlar nu, enligt nu
gällande ordning, om en överenskommelse inför år 2019. Hur en ny ordning ska se
ut samt en tidsplan för övergången till den måste klargöras.

7.1 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen
I promemorian sägs att Hälso- och sjukvårdslagen ger landstingen stor frihet att
utforma organisationen av hälso- och sjukvården. Vidare sägs att den föreslagna
regleringen i promemorian innebär en ökad anpassning av systemet med den
nationella taxan till den övriga hälso- och sjukvården
Region Kronobergs ställningstagande
Som tidigare nämnts ger förslagen i promemorian inga nya möjligheter för
landstinget att tydliggöra vad vårdgivaren ska erbjuda och till vilket pris. Inte heller
kan någon avtalsperiod fastställas. Systemet med en statligt styrd modell inskränker
landstingets möjlighet att ta sitt planeringsansvar för sjukvårdsutbudet. Landstinget
har förvisso möjlighet att, via LOU/LOV-upphandling öka antalet vårdgivare.
Däremot saknas tyvärr möjlighet att minska utbudet av nationell taxa. Genom
2008 års förändring med möjlighet till överlåtelser, kommer befintligt utbud att i
princip kvarstå oförändrat under överskådlig framtid, om ingen annan reglering
genomförs. En statligt reglerad sjukvårdsmodell är en genomgripande
inskränkning i landstingens möjlighet att ta sitt lagreglerade planeringsansvar och
en kraftig inskränkning av det kommunala självstyret.

7.2, 7.6 Ekonomiska och andra konsekvenser för
landstingen
Region Kronobergs ställningstagande
Om förslagen om avsteg från heltidskravet och möjlighet till deltidstjänstgöring i
landstinget genomförs skulle det skapa ett administrativt merarbete för landstingen
i form av att hantering av alla ansökningar om detta. Vidare innebär förslaget om
utökade möjligheter för vårdgivarna att överklaga landstingens beslut att antalet
domstolsprövningar kommer att öka.
Detta kommer sammantaget att medföra ökade kostnader för landstingen. Region
Kronoberg anser att landstingen måste kompenseras för dessa kostnadsökningar i
enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.
Region Kronoberg
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1

Promemorians huvudsakliga
innehåll

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1993:1651)
om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF).
I promemorian föreslås att avsteg från heltidskravet i LOL och
LOF ska kunna göras om läkaren eller fysioterapeuten i avtal med
landstinget har kommit överens om att bedriva verksamheten
minst på halvtid. I promemorian föreslås också att undantag ska
kunna göras från kravet att läkaren eller fysioterapeuten inte får
vara anställd i något landstings hälso- och sjukvård.
Vidare föreslås att den läkare eller fysioterapeut som begär
läkarvårdsersättning eller fysioterapeutersättning ska medverka till
att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas inom
ramen för landstingets systematiska kvalitetsarbete. Därutöver
föreslås att vårdgivaren, på begäran från landstinget, ska vara
skyldig att till landstinget lämna ut patientjournal.
I promemorian föreslås också att läkaren eller fysioterapeuten
ska möjliggöra inspektion av lokaler och andra utrymmen på
begäran av landstinget. Vidare föreslås att landstinget ska kunna
förelägga läkaren eller fysioterapeuten att fullgöra sina skyldigheter
när det gäller medverkan till att verksamheten följs upp om underlåtenheten medför risk för ekonomisk skada för landstinget.
Föreläggandet föreslås kunna förenas med vite. Om ett föreläggande inte följs och om underlåtenheten har inneburit allvarlig
ekonomisk skada för landstinget, får landstinget stoppa utbetalning
av ersättning till läkaren eller fysioterapeuten till dess att skyldigheterna fullgörs. Slutligen föreslås att läkaren eller fysioterapeuten
ska kunna överklaga landstingets beslut om föreläggande eller
beslut om att stoppa utbetalningar till förvaltningsrätten.
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Nuvarande ordning att regeringen beslutar om ersättningsnivåer
och belopp bör på sikt upphöra och ersättas av en annan ordning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.
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Författningsförslag

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651)
om läkarvårdsersättning

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
dels att 8, 9 och 26 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 26 a–26 c §§, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §1
Läkarvårdsersättning lämnas en- Läkarvårdsersättning lämnas endast till en läkare som senast ett dast till en läkare som senast ett
år efter det att verksamheten på- år efter det att verksamheten påbörjades bedriver verksamhet börjades bedriver verksamhet
enligt 7 § på heltid, om inte enligt 7 § på heltid, om inte
annat följer av andra stycket läkaren i avtal med landstinget
eller 10 §. En läkare anses som kommit överens om att bedriva
heltidsverksam om läkaren arbe- verksamheten på minst halvtid
tar minst 35 timmar per vecka i eller om annat följer av andra
genomsnitt eller har arbetat stycket eller 10 §. En läkare
minst denna tid någon tolv- anses som heltidsverksam om
månadersperiod
under
de han eller hon arbetar minst 35
senaste två åren.
timmar per vecka i genomsnitt
eller har arbetat minst denna tid
någon
tolvmånadersperiod
under de senaste två åren. En
1

Senaste lydelse 2009:79.
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läkare anses som verksam på
halvtid om han eller hon arbetar
minst 17,5 timmar per vecka i
genomsnitt eller har arbetat minst
denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.
Läkarvårdsersättning lämnas även till en läkare som till följd av
sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering,
vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller
fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl inte bedriver verksamhet på heltid.
9 §2
Läkarvårdsersättning
lämnas Läkarvårdsersättning
lämnas
inte till en läkare som är anställd inte till en läkare som är anställd
i något landstings hälso- och i något landstings hälso- och
sjukvård eller i ett bolag eller sjukvård eller i ett bolag eller
annan juridisk person inom annan juridisk person inom
hälso- och sjukvården som hälso- och sjukvården som
landstinget har ett rättsligt be- landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande i. Ersätt- stämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om läka- ning kan dock lämnas om läkaren är tjänstledig och vikarierar ren är tjänstledig och vikarierar
för en annan läkare.
för en annan läkare som får
läkarvårdsersättning.
Läkarvårdsersättning lämnas också om
läkaren i avtal med landstinget
har kommit överens om att läkaren får vara anställd på högst halvtid i något landstings hälso- och
sjukvård eller i något sådant
bolag eller annan juridisk person
som anges ovan. Med halvtid
avses vad som anges i 8 § första
stycket.

2

Senaste lydelse 2010:864.
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Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare för verksamhet
inom företagshälsovård eller elevhälsa som avser medicinska
insatser enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800).
26 § 3
En läkare som begär läkarvårds- En läkare som begär läkarvårdsersättning ska medverka till att ersättning ska medverka till att
den egna verksamheten kan föl- den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Läkaren jas upp och utvärderas inom
ska årligen till landstinget lämna ramen för landstingets systemaen redovisning med uppgifter tiska kvalitetsarbete.
om mottagningens personal och
medicintekniska
utrustning
samt om utförda vårdåtgärder
och antalet patientbesök.
Läkaren ska årligen till landstinget lämna en redovisning med
uppgifter om
1. verksamhetens
personal
och medicintekniska utrustning,
2. antalet patientbesök,
3. utförda vårdåtgärder, och
4. andra uppgifter för uppföljning och utvärdering som följer
av samverkansavtalet.
Läkaren ska på begäran av
landstinget lämna upplysningar
och visa upp patientjournal samt
övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av
en patient och som behövs för
kontroll av begärd läkarvårdsersättning.
Av 6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att läkaren
också ska lämna uppgifter till hälsodataregister.

3

Senaste lydelse 2009:79.
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26 a §
Landstinget får kontrollera verksamhetens kvalitet och effektivitet
samt att rätt läkarvårdsersättning
har betalats ut.
Läkaren ska på begäran av
landstinget
1. lämna upplysningar om
verksamheten och visa upp handlingar som rör verksamheten,
2. möjliggöra inspektion av lokaler och andra utrymmen, dock
inte bostäder,
3. lämna ut patientjournal,
och
4. visa upp patientjournal och
övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av
patient.
26 b §
Om landstinget finner att läkaren
inte fullgör sina skyldigheter enligt 26 eller 26 a § och om underlåtenheten medför risk för ekonomisk skada för landstinget, får
landstinget förelägga läkaren att
fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet får förenas med vite.
Om ett föreläggande inte följs
och om underlåtenheten har inneburit allvarlig ekonomisk skada
för landstinget, får landstinget
stoppa utbetalning av läkarvårdsersättning till dess att läkaren
fullgör sina skyldigheter.
26 c §
Landstings beslut enligt 26 b § får
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överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652)
om ersättning för fysioterapi

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi 1
dels att 8, 9 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 25 a–25 c §§, av
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §2
Fysioterapiersättning
lämnas Fysioterapiersättning
lämnas
endast till en fysioterapeut som endast till en fysioterapeut som
senast ett år efter det att verk- senast ett år efter det att verksamheten påbörjades bedriver samheten påbörjades bedriver
privat fysioterapiverksamhet på privat fysioterapiverksamhet på
heltid, om inte annat följer av heltid, om inte fysioterapeuten i
andra stycket eller 10 §. En avtal med landstinget kommit
fysioterapeut anses som heltids- överens om att bedriva verksamverksam om han eller hon ar- heten på minst halvtid eller om
betar minst 35 timmar per vecka annat följer av andra stycket
i genomsnitt eller har arbetat eller 10 §. En fysioterapeut anminst denna tid någon tolvmå- ses som heltidsverksam om han
nadersperiod under de senaste eller hon arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller
två åren.
har arbetat minst denna tid
någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. En fysioterapeut anses som verksam på
halvtid om han eller hon arbetar
minst 17,5 timmar per vecka i
genomsnitt eller har arbetat minst
denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.

1
2

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:1145.
Senaste lydelse 2013:1145.
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Fysioterapiersättning lämnas även till en fysioterapeut som inte
bedriver verksamhet på heltid till följd av sjukdom, ledighet för
vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller
forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller
av annat liknande skäl.
9 §3
Fysioterapiersättning
lämnas Fysioterapiersättning
lämnas
inte till en fysioterapeut som är inte till en fysioterapeut som är
anställd i något landstings hälso- anställd i något landstings hälsooch sjukvård eller i ett bolag och sjukvård eller i ett bolag
eller annan juridisk person inom eller annan juridisk person inom
hälso- och sjukvården som hälso- och sjukvården som
landstinget har ett rättsligt be- landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande i. Ersätt- stämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om fysio- ning kan dock lämnas om fysioterapeuten är tjänstledig och terapeuten är tjänstledig och
vikarierar för en annan fysio- vikarierar för en annan fysioterapeut.
terapeut som får fysioterapiersättning. Fysioterapiersättning lämnas också om fysioterapeuten i
avtal med landstinget har kommit
överens om att fysioterapeuten får
vara anställd på högst halvtid i
något landstings hälso- och sjukvård eller i något sådant bolag
eller annan juridisk person som
anges ovan. Med halvtid avses
vad som anges i 8 § första stycket.
Fysioterapiersättning lämnas inte till en fysioterapeut för verksamhet inom företagshälsovård.
25 § 4
En fysioterapeut som begär En fysioterapeut som begär
fysioterapiersättning enligt den- fysioterapiersättning enligt denna lag ska medverka till att den na lag ska medverka till att den
3
4

Senaste lydelse 2013:1145.
Senaste lydelse 2013:1145.
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egna verksamheten kan följas
upp och utvärderas. Fysioterapeuten ska årligen till landstinget lämna en redovisning med
uppgifter om mottagningens personal och medicintekniska utrustning samt om utförda
behandlingsåtgärder och antalet
patientbesök.

Fysioterapeuten ska på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som
rör behandling av en patient och
som behövs för kontroll av begärd
fysioterapiersättning.

egna verksamheten kan följas
upp och utvärderas inom ramen
för landstingets systematiska kvalitetsarbete.

Fysioterapeuten ska årligen
till landstinget lämna en redovisning med uppgifter om
1. verksamhetens
personal
och medicintekniska utrustning,
2. antalet patientbesök,
3. utförda vårdåtgärder, och
4. andra uppgifter för uppföljning och utvärdering som följer
av samverkansavtalet.

25 a §
Landstinget får kontrollera verksamhetens kvalitet och effektivitet
samt att rätt ersättning för fysioterapi har betalats ut.
Fysioterapeuten ska på begäran av landstinget
1. lämna upplysningar om
verksamheten och visa upp handlingar som rör verksamheten,
2. möjliggöra inspektion av
lokaler och andra utrymmen,
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dock inte bostäder,
3. lämna ut patientjournal,
och
4. visa upp patientjournal och
övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av
patient.
25 b §
Om landstinget finner att fysioterapeuten inte fullgör sina skyldigheter enligt 25 eller 25 a § och
om underlåtenheten medför risk
för ekonomisk skada för landstinget, får landstinget förelägga
fysioterapeuten att fullgöra sina
skyldigheter. Föreläggandet får
förenas med vite.
Om ett föreläggande inte följs
och om underlåtenheten har inneburit allvarlig ekonomisk skada
för landstinget, får landstinget
stoppa utbetalning av ersättning
för fysioterapi till dess att fysioterapeuten fullgör sina skyldigheter.
25 c §
Landstings beslut enligt 25 b § får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
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En viss andel av den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i
Sverige bedrivs i dag av privata vårdgivare. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, gäller för samtliga vårdgivare som bedriver
hälso- och sjukvårdsverksamhet samt landsting och kommuner
som huvudmän (1 kap. 1 § HSL). Enligt 15 kap. 1 § HSL får landsting och kommuner med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal
med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget eller
kommunen ansvarar för enligt denna lag. Av avtalet ska framgå de
särskilda villkor som gäller för överlämnandet.
De två huvudformerna för att reglera den del av vården som utförs av privata vårdgivare är upprättande av avtal enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, eller enligt lagen
(2008:962) om valfrihetssystem, LOV. LOV gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad
gäller tjänster inom exempelvis hälsovård. Med valfrihetssystem
avses enligt 1 kap. 1 § LOV ett förfarande där den enskilde har rätt
att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med.
Utöver dessa två former kan privatpraktiserande läkare och
fysioterapeuter i den öppna vården få ersättning för sin verksamhet
enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, respektive
lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF.

3.1

Lagen om valfrihetssystem

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den
1 januari 2009. Lagen innebär ett alternativ till upphandling enligt
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det är kommunerna och landstingen som själva bestämmer om man vill köpa
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de tjänster som omfattas av LOV eller enligt LOU. Den 1 januari
2010 blev det obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalssystem inom primärvården enligt LOV (prop. 2008/09:74). För all
annan vård som landstingen bedriver blev LOV frivillig för landstingen att införa.
Med sluten vård avses hälso- och sjukvård som ges till en patient
som är intagen vid en vårdinrättning (2 kap. 4 § HSL). Med öppen
vård avses annan hälso- och sjukvård än sluten vård (2 kap. 5 §
HSL). Primärvård är en del av den öppna vården. Med primärvård
avses hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan
avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper.
Primärvården svarar för behovet av sådan grundläggande medicinsk
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering
som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller
annan särskild kompetens (2 kap. 6 § HSL).
I primärvården är således varje landsting skyldigt att införa
vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika
vårdgivare. Alla vårdgivare som uppfyller de krav som landstinget
beslutat om för vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera sig i
primärvården med offentlig ersättning.
Inom all annan hälso- och sjukvård beslutar landstingen om
vårdvalssystemet ska införas och i så fall inom vilka områden, vilka
krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas.

3.2

Den nationella taxan

Genom ikraftträdandet av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, respektive lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, övertog landstingen den 1 januari 1994 det direkta
kostnadsansvaret från staten för ersättning till privata läkare och
fysioterapeuter anslutna till Försäkringskassan.
Ett särskilt ersättningssystem för de privata läkarna och fysioterapeuterna infördes genom förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning respektive förordningen (1994:1120) om ersättning
för fysioterapi. Systemet brukar benämnas den nationella taxan och
förordningarna reglerar bl.a. ersättningsbeloppen till de vårdgivare
som omfattas av LOL och LOF.
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Vårdgivare inom LOL eller LOF får ersättning av landstinget
per patientbesök. Regeringen beslutar årligen om uppdatering av
beloppen i den nationella taxan genom ändringar i ovan nämnda
förordningar utifrån ett underlag som tas fram gemensamt av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges läkarförbund
och Fysioterapeuterna. Denna ordning regleras genom en riksdagsbindning i propositionen Privata vårdgivare (1996/97:123).
Vårdgivare som får ersättning enligt den nationella taxan är
verksamma i den öppna vården och av läkarna återfinns vissa av
dem i primärvården, men långt ifrån alla. Av fysioterapeuterna återfinns samtliga inom primärvården. Kravet för att få läkarvårdsersättning är att läkaren har specialistkompetens och bedriver verksamhet inom sin specialitet. Läkarvårdsersättning lämnas dock inte
till läkare med specialistkompetens enbart i laboratoriemedicinska
specialiteter, socialmedicin, klinisk neurofysiologi, rehabiliteringsmedicin, klinisk genetik eller bild- och funktionsmedicinska
specialiteter utom klinisk fysiologi. Kravet för att få fysioterapiersättning är att fysioterapeuten har legitimation. Huvudprincipen
för att få ersättning är att arbetet ska uppgå till heltid. Läkaren eller
fysioterapeuten får inte heller samtidigt vara anställd i något landstings hälso- och sjukvård. Bestämmelserna i LOL och LOF gäller
vid vård av den som är bosatt i Sverige.

3.3

Vårdavtal inom LOU och LOV

När landstinget upphandlar privata vårdgivare regleras parternas
rättigheter och skyldigheter i s.k. vårdavtal. I vårdavtalen regleras i
allmänhet även villkoren för det systematiska kvalitetsarbetet och
landstingens möjligheter till uppföljning, såväl av kvalitetsaspekter
som ekonomiska aspekter samt utvärdering av den vård som bedrivs. Villkoren för det systematiska kvalitetsarbetet kan exempelvis omfatta att vården ska vara medicinskt motiverad, följa nationella och regionala riktlinjer och vårdprogram samt rekommenderad läkemedelsförskrivning. Det kan också innefatta att verksamheten exempelvis ska följa Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och
att vården följer basala vårdhygienrutiner.
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3.4

Samverkansavtal inom den nationella taxan

Någon motsvarighet till de vårdavtal som beskrivs ovan finns inte
när det gäller utövare inom LOL och LOF. I stället regleras verksamheten i ett samverkansavtal. Enligt 5 § LOL respektive 5 § LOF
är utgångspunkten att ersättningen endast utgår till läkare och
fysioterapeut som har samverkansavtal med landstinget. Det innebär att den privatpraktiserande läkaren eller fysioterapeuten kommer överens med landstinget om att bedriva sin verksamhet enligt
LOL respektive LOF. Samverkansavtalen har i dag snarare karaktären av tillståndsbeslut att bedriva verksamhet än avtal med
materiellt innehåll.
Vissa vårdgivare som bedriver verksamhet i enlighet med LOL
och LOF har dessutom rätt till ersättning utan att ha ingått samverkansavtal med landstinget. Detta beror på övergångsbestämmelser till LOL och LOF med anledning av förhållanden som
rådde före ikraftträdandet av LOL och LOF. Det handlar om
läkare eller fysioterapeuter som etablerade sin verksamhet 1994, då
det var möjligt att fritt etablera sig och erhålla offentlig ersättning.
Det rör sig också om de som mellan 1975 och 1993 varit anslutna
till dåvarande motsvarigheten till Försäkringskassan. Det kan också
röra sig om husläkare som etablerade sig med stöd av den numera
upphävda lagen (1993:588) om husläkare och som enligt övergångsbestämmelser omfattas av LOL. Det råder stor osäkerhet
kring hur många etableringar som berörs av övergångsreglerna.
Därutöver finns ett mindre antal vårdgivare med vilande samverkansavtal p.g.a. att de en gång varit anslutna till den nationella
taxan, men som i dag har ett vårdavtal med landstinget. År 2002 var
det, enligt utredningen Åldersgränser och ersättningsetablering
(SOU 2003:7), 580 läkare respektive 530 fysioterapeuter som hade
vilande samverkansavtal. Efter det att vårdavtalet har upphört att
gälla har dessa läkare och fysioterapeuter haft rätt att återgå till
ersättning enligt den nationella taxan och i många fall regleras
denna rätt uttryckligen i vårdavtalen. SKL har utifrån kontakter
med landstingen gjort bedömningen att antalet vilande samverkansavtal hade minskat till omkring 140 stycken år 2012 enligt utredningsrapporten Slutrapport om den nationella taxan (Mona
Boström, 2012).
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Omfattningen av den nationella taxan

Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i
rapporten Privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som
verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi 2015 (SKL, 2016) varierar antalet vårdgivare
som arbetar inom den nationella taxan stort mellan olika landsting
och delar av landet. Stockholm dominerar till antalet både på läkarsidan och på fysioterapisidan med 39 procent respektive 35 procent
av det totala antalet verksamma vårdgivare på taxan i landet
(Tabell 1.).
Tabell 1

Antal läkare och fysioterapeuter med ersättning enligt den
nationella taxan utifrån olika landsting år 2015
Läkare

Fysioterapeuter

Antal

Procent

Antal

Procent

Stockholm
Region Skåne

350
182

39,1
20,4

553
258

34,7
16,2

Västra Götaland
Uppsala

142
39

15,9
4,4

223
25

14
1,5

Östergötland
Norra Sverige1

30
60

3,3
6,7

54
135

3,4
8,5

Övriga
Totalt

91
894

10,2
100

346
1 594

21,7
100

Landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland.
Källa: SKL, Privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi 2015
1

Sammantaget återfinns 75 procent av läkaretableringarna och
65 procent av fysioterapietableringarna i storstadslandstingen
Stockholm, Skåne och Göteborg. I norra Sverige utgör den nationella taxan för läkare och fysioterapeuter 6,7 procent respektive
8,5 procent av landets etableringar, vilket i relation till befolkningsunderlaget är i paritet med storstadslandstingen. Detta gäller framför allt för fysioterapeuterna.
Antalet läkare och fysioterapeuter med ersättning enligt den
nationella taxan har varierat under årens lopp (Fig. 1). För läkarna
har antalet kontinuerligt minskat, dock kunde en svag ökning
skönjas runt åren 2007–2009. Även antalet fysioterapeuter

21

Page 225 of 284

Bakgrund

Ds 2018:31

minskade fram till 2008 men uppvisar därefter en kontinuerlig
uppgång i antalet.
Nettokostnaden för landstingens hälso- och sjukvård 2015 uppgick till drygt 240 miljarder kronor enligt Statistik om hälso- och
sjukvård samt regional utveckling (SKL 2015). Landstingens kostnader för vård inom den nationella taxan uppgick till 1,57 miljarder
kronor för läkare och 1,37 miljarder kronor för fysioterapeuter
2015 (Fig. 2), vilket medför att ersättningen till vårdgivare på den
nationella taxan utgör 2,9 miljarder kronor eller 1,2 procent av den
totala kostnaden för hälso- och sjukvården 2015.
Figur 1.

Antal läkare och fysioterapeuter med ersättning enligt den
nationella taxan åren 1998 – 2015
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Källa: SOU 2009:84 Fig. 3.2 för åren 1998–2007, SKL Statistik Privata läkare och fysioterapeuter i
öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi
för åren 2008–2015
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Figur 2.

Bakgrund

Utbetald ersättning i miljarder kronor per år mellan 2010–2015
till läkare och fysioterapeuter som arbetar enligt den nationella
taxan
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Källa: SKL, Privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om
läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi 2015

3.5.1

Läkarna

Under år 2015 uppgick antalet läkare som verkade enligt LOL till
894 stycken, vilket är en minskning med 15 procent sedan 2010, då
motsvarande siffra var 1 053.
Av de 894 som var verksamma 2015 utgjorde 226 (25 procent)
specialister i allmänmedicin, 508 (57 procent) specialister inom
somatisk vård och 160 (18 procent) specialister inom psykiatri. 8
Det totala antalet yrkesverksamma läkare i Sverige år 2015 var
33 742 enligt Läkarfakta 2016 (Sveriges läkarförbund). Det betyder
att läkare som får ersättning enligt den nationella taxan utgör
2,6 procent av samtliga yrkesverksamma läkare.
Det totala antalet läkarbesök i Sverige 2015 uppgick till
28,3 miljoner besök. 9 Samma år gjordes 1,54 miljoner besök hos
läkare som arbetade inom den nationella taxan (Fig. 3), vilket inne8

SKL, Privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi 2015
9
Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015, SKL 2016, s. 18
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bär att 5,4 procent av samtliga läkarbesök skedde inom ramen för
den nationella taxan. Läkare som verkade enligt LOL stod för
8 procent av alla besök inom den öppna specialiserade somatiska
vården, 11,5 procent inom den öppna specialiserade psykiatriska
vården och 2,8 procent inom allmänmedicin.
Figur 3.

Antal besök per år till läkare eller fysioterapeut med ersättning
enligt den nationella taxan
(miljoner patientbesök/år)
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Källa: SKL, Privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi 2015
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Tabell 2.

Allmänmedicin
Specialiserad
somatisk vård
Psykiatriska
specialiteter
Totalt

Bakgrund

Antal läkarbesök i tusental inom olika specialiteter hos läkare
som får ersättning enligt den nationella taxan i förhållande till
det totala antalet yrkesverksamma läkare inom respektive
specialitet 2015
Totala antalet
Antal besök inom ramen Procent av det totala
läkarbesök i landet för den nationella taxan antalet läkarbesök
14 600
411
2,8
12 571

1 002

8

1 135

130

11,5

28 306

1 542

5,4

Källa: SKL: Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015, sid 18, och SKL Privata
läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag
om ersättning för fysioterapi 2015

Under de senaste sex åren har antalet verksamma läkare inom den
nationella taxan successivt minskat med 159 personer från 2010 till
2015, dvs. med ca 30 personer per år (Fig. 1). Antalet besök har
under samma period gått ner från 1 937 010 till 1 542 101 besök per
år (Fig. 3). 2010 hade en läkare verksam enligt LOL i genomsnitt
1 839 patientbesök under året. Denna siffra hade sjunkit något
2015 och utgjorde i genomsnitt 1 725 besök per år för läkare verksamma på taxan.
Utbetald ersättning exklusive patientavgift till läkaretableringar
har sjunkit något från 2010 till 2015 från 1 621 till 1 566 miljoner
kronor (Fig. 2). Ersättningen per läkare 2015 uppgår till i genomsnitt 1,75 miljoner kronor exklusive patientavgift.
Åldersfördelningen av läkare verksamma enligt LOL domineras
av personer över 58 år. I Stockholms läns landsting utgör ålderskategorin 68–77 år den dominerande (Fig. 4). Med stor sannolikhet
ser bilden ut på liknande sätt i övriga landet. Dominansen av äldre
personer som arbetar enligt den nationella taxan torde delvis bero
på att det inte finns någon åldersrestriktion på att utöva verksamheten.
Verksamheterna organiseras i stor utsträckning som ensampraktiserande läkare eller i mindre grupperingar där några få läkare
har samlokaliserat sig.
De läkare som arbetar efter den nationella taxan utgör 2,6 procent av den totala yrkesverksamma kåren. Däremot tar dessa läkare
relativt sätt större ansvar för den läkarvård som ges i form av
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patientbesök då de svarar för 5,4 procent av samtliga läkarbesök
inom hälso- och sjukvården, vilket är en betydligt högre siffra än
vad antalet läkare motsvarar. Inom den specialiserade somatiska
vården och den specialiserade psykiatriska vården spelar taxeläkarverksamheten en stor roll i hälso- och sjukvårdssystemet genom att
stå för 8,0 respektive 11,5 procent av den totala vården i landet.
Figur 4

Åldersfördelningen av läkare och fysioterapeuter med ersättning
från den nationella taxan i Stockholms läns landsting 2015
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3.5.2

Fysioterapeuterna

Under 2015 uppgick antalet fysioterapeuter som var verksamma
enligt LOF till 1594, vilket är en ökning med 5 procent sedan 2010
då motsvarande siffra var 1514 (Fig. 1). Av dessa var 553 verksamma i Stockholm, 258 i Skåne och 223 i Västra Götaland (Tabell
1). Antalet yrkesverksamma fysioterapeuter i hälso- och sjukvården
2015 var 13 031 personer enligt Nationella planeringsstödet, Socialstyrelsen, 2018. Av dessa fick 1 594 personer fysioterapiersättning
enligt LOF. Det motsvarar drygt 12 procent av alla yrkesverksamma fysioterapeuter.
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Statistiken över det totala antalet fysioterapibesök under 2015 i
Sverige innefattar ett visst mått av osäkerhet eftersom fysioterapi
och arbetsterapi är sammanslagen i befintlig statistik 10. Sammanlagt
gjordes 8,6 miljoner besök hos fysioterapeuter och arbetsterapeuter
under 2015. Det gjordes 3 miljoner besök hos fysioterapeuter som
erhåller ersättning enligt den nationella taxan 2015, vilket motsvarar 35 procent av alla besök. Detta är dock underskattat eftersom även arbetsterapeutbesök ingår i den totala siffran. Det finns
skäl att anta att fysioterapibesöken inom ramen för den nationella
taxan uppgår till uppemot 40 procent av alla fysioterapibesök.
I Stockholm utgör fysioterapibesöken inom ramen för den
nationella taxan 67 procent av samtliga fysioterapibesök 2016 (819
722 besök inom LOF i förhållande till det totala antalet besök på
1 228 731). I Skåne läns landsting utgör antalet patientbesök hos
fysioterapeuter som arbetar enligt den nationella taxan 38 procent
av samtliga besök (nationella taxan + vårdval). Motsvarande siffra i
Västra Götalands läns landsting är 32 procent enligt uppgifter från
Fysioterapeuterna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands läns
landsting.
Under de senaste sex åren har fysioterapeuter som får ersättning
enligt den nationella taxan ökat med 80 personer mellan 2010 och
2015, dvs. med omkring 16 personer per år (Fig. 1). Antal patientbesök per år inom ramen för ersättning för fysioterapi enligt taxan
har varit konstant runt 3 miljoner besök mellan 2010–2015 (Fig. 3).
År 2010 hade en fysioterapeut inom den nationella taxan igenomsnitt 2 032 patientbesök. Denna siffra har sjunkit något och utgjorde 1 887 patientbesök år 2015.
Utbetald ersättning till fysioterapietableringar har ökat något
mellan åren 2010 till 2015. Det totala utbetalda beloppet 2010 var
1 175 miljoner kronor och 2015 hade det stigit med 17 procent till
1 372 miljoner kronor (Fig. 2). Ersättning per fysioterapeut utgick
i genomsnitt till 861 000 kronor (patientavgiften är inte inräknad).
Åldersfördelningen bland fysioterapeuter verksamma enligt
LOF tycks vara betydligt jämnare över hela åldersspannet än vad
det är för läkarna. I Stockholms läns landsting utgör ålderskategorin 48–67 år den dominerande gruppen (Fig. 4). Med anledning
av att 35 procent av fysioterapeuterna återfinns i Stockholm, finns
10

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2015, SKL 2016, s. 28
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det skäl att anta att bilden ser liknande ut i övriga landet. Fysioterapeuterna som arbetar efter den nationella taxan spelar relativt sätt
en större roll i vårdsystemet än vad läkarna gör. De utgör ca
15 procent av alla yrkesverksamma fysioterapeuter men står, som
tidigare nämnts, för en ännu större andel av patientbesöken hos en
fysioterapeut.
Det kan således konstateras att inom fysioterapin spelar den
nationella taxan en betydande roll och dominerar kvantitativt med
mellan 30–65 procent av öppenvårdens patientbesök i stora delar av
landet. Fysioterapeuterna som arbetar efter den nationella taxan
har, till skillnad mot läkarna, som regel verksamhet som är
organiserad i större konstellationer av utövare. Det är inte ovanligt
att ett större antal fysioterapeuter delar på lokaler och utrustning.
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Staten ansvarar övergripande för hälso- och sjukvården med syfte
att uppnå en god vård på lika villkor. De instrument som staten
förfogar över är exempelvis lagstiftning, kunskapsstyrning och tillsyn. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och patientlagen
(2014:821) innehåller grundläggande och övergripande bestämmelser på hälso- och sjukvårdsområdet. Patientsäkerhetslagen
(2010:659) reglerar skyldigheten för vårdgivare att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete. Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn över bl.a. hälso- och sjukvård
och hälso- och sjukvårdspersonal.
Landstingen ansvarar i egenskap av sjukvårdshuvudmän för det
totala och direkta ansvaret för att organisera hälso- och sjukvården
utifrån befolkningens behov. Enligt 7 kap. 2 § HSL ska landstinget
planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård
hos dem som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och sjukvård.

4.1

Lagen om offentlig upphandling och lagen om
valfrihetssystem

Enligt 1 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU) gäller LOU för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader
genom tilldelning av kontrakt.
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft
den 1 januari 2009. LOV innebär ett alternativ till upphandling
enligt LOU. Det är numera kommunerna och landstingen som
själva bestämmer om de vill köpa tjänster som omfattas av LOV
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eller enligt LOU. Genom propositionen Vårdval i primärvården
(2008/09:74) blev det från och med den 1 januari 2010 obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalssystem inom primärvården enligt LOV. För all annan vård som landstingen bedriver
blev LOV frivillig för landstingen att införa. Med sluten vård avses
hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en
vårdinrättning (2kap. 4 § HSL). Med öppen vård avses annan hälsooch sjukvård än sluten vård (2 kap. 5 § HSL). Primärvården utgör
en del av den öppna vården. Med primärvård avses hälso- och
sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det
gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar
för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver
sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild
kompetens (2 kap. 6 § HSL).
I primärvården är således varje landsting skyldigt att införa
vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika
vårdgivare. Alla vårdgivare som uppfyller de krav som landstinget
beslutat om för vårdvalssystemet ska ha rätt att etablera sig i
primärvården med offentlig ersättning.
Inom all annan hälso- och sjukvård beslutar landstingen om
vårdvalssystemet ska införas och i så fall inom vilka områden, vilka
krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas.

4.2

Lagen om läkarvårdsersättning och lagen om
ersättning för fysioterapi

Genom ikraftträdandet av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, respektive lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF, övertog landstingen den 1 januari 1994 det direkta
kostnadsansvaret från staten för ersättning till privata läkare och
fysioterapeuter anslutna till Försäkringskassan.
Ett särskilt ersättningssystem för de privata läkarna och fysioterapeuterna infördes genom förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning respektive förordningen (1994:1120) om ersättning
för fysioterapi. Systemet brukar benämnas den nationella taxan och
förordningarna reglerar bl.a. ersättningsbeloppen till de vårdgivare
som lyder under LOL och LOF.
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Jämlik vård

I HSL anges huvudprinciperna för hur resurserna i svensk hälsooch sjukvård ska fördelas mellan medborgarna, liksom allmänna
utgångspunkter för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.
Grunden för prioriteringarna vilar på den etiska plattformen, riksdagens beslut från 1997 om riktlinjer för prioriteringar i vården
(prop. 1996/97:60; bet. 1996/97:SoU14; rskr. 1996/97:186). Enligt
beslutet ska patienter med de största behoven ges företräde i
vården.
Enligt 3 kap. 1 § HSL är målet för hälso- och sjukvården en god
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården. En motsvarande bestämmelse finns i 1 kap. 6 § patientlagen (2014:821). Hälso- och sjukvården ska också, arbeta för att förebygga ohälsa (3 kap. 2 § HSL).
Enligt 5 kap. 1 § HSL ska hälso- och sjukvården bygga på respekt
för patientens självbestämmande samt främja goda kontakter
mellan hälso- och sjukvårdspersonalen. Liknande bestämmelser
finns i patientlagen.

4.4

God vård av god kvalitet

5 kap. 1 § HSL föreskriver att hälso- och sjukvården ska bedrivas så
att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att vården
särskilt ska
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
5. vara lätt tillgänglig.
Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den
personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god
vård ska kunna ges (5 kap. 2 § HSL).
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Kvaliteten i hälso- och sjukvårdens verksamhet ska systematiskt
och fortlöpande utvecklas och säkras (5 kap. 4 § HSL). Enligt
4 kap. 1 § HSL ska offentligt finansierad hälso- och sjukvård vidare
organiseras för att främja kostnadseffektivitet.
När ett landsting lämnar över uppgiften att bedriva hälso- och
sjukvård till en privat utförare ska landstinget också kontrollera
och följa upp verksamheten. Detta regleras i 10 kap. 8 § kommunallagen (2017:725). I 5 kap 3 § kommunallagen (2017:725) anges att
fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska
följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

4.5

Uppföljning av kvalitet och kostnader i hälsooch sjukvården

För att exempelvis säkra att bästa tillgängliga kunskap används och
för att huvudmännen ska kunna följa hur verksamheterna fungerar
och göra prioriteringar behövs en fungerande uppföljning av hälsooch sjukvården.
4.5.1

Nationella indikatorer för God vård

Socialstyrelsen har tagit fram Nationella indikatorer för God vård,
en samlad uppsättning indikatorer som används för återkommande
öppna jämförelser, uppföljningar och utvärderingar av hälso- och
sjukvården (Socialstyrelsen, 2009).
Socialstyrelsen lanserade begreppet God vård 2007 och begreppet
God kvalitet i socialtjänsten 2008. Idag används det gemensamma
begreppet God vård och omsorg som samlingsbegrepp för de egenskaper en god vård innefattar. De sex områdena enligt Socialstyrelsens God vård och omsorg är:
– vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad och bygga på
bästa tillgängliga kunskap,
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– vården och omsorgen ska vara säker. Riskförebyggande verksamhet ska förhindra skador. Verksamheten ska också präglas av
rättssäkerhet,
– vården och omsorgen ska vara individanpassad och ges med
respekt för individens specifika behov, förväntningar och integritet. Individen ska ges möjlighet att vara delaktig,
– vården och omsorgen ska vara effektiv och utnyttja tillgängliga
resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål,
– vården och omsorgen ska vara jämlik och tillhandahållas och
fördelas på lika villkor för alla,
– vården och omsorgen ska vara tillgänglig och ges i rimlig tid och
ingen ska behöva vänta oskälig tid på vård eller omsorg.
4.5.2

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete anger hur kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården och tandvården ska ske. I
föreskrifterna slås fast att ett ledningssystem behövs för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i
hälso- och sjukvårdsverksamheten. Med ett ledningssystem kan
vårdgivaren se till att rätt åtgärder sätts in vid rätt tillfälle och på
rätt sätt. Det möjliggör ordning och reda i verksamheten, så att
vårdgivaren kan förebygga händelser som kan leda till vårdskador
eller andra avvikelser från de krav och mål som gäller inom hälsooch sjukvård och tandvård.
Att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innebär, enligt föreskrifterna, att arbeta utifrån ett systemperspektiv,
att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning och
att kontinuerligt förbättra verksamheten. Ledningssystemet måste
omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet kontrollera, leda, planera,
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Kvalitet för hälso- och sjukvården definieras i dessa föreskrifter
som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och
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sjukvård och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Kvalitetsdefinitionen kan således beskrivas som en ram
som ska fyllas med det innehåll som finns i andra lagar och föreskrifter eller beslut som gäller för verksamheten.

4.6

Kvalitetsuppföljning på nationell nivå

Som underlag för uppföljning samlar hälso- och sjukvården in data
i olika form. I Sverige finns flera uppföljningstyper, som bygger på
data om vårdens strukturer, processer och resultat, exempelvis
Öppna jämförelser och Vården i siffror. Det finns också en rad
register för att följa vårdens processer och utfall. Som exempel kan
nämnas hälsodataregister och kvalitetsregister.
4.6.1

Hälsodataregister

Vid Socialstyrelsen finns olika hälsodataregister och dödsorsaksregistret. Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården, utom
primärvården, är skyldiga att tillhandahålla uppgifter till hälsodataregistren. I betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård
SOU 2017:48 (s. 265) anges att registrens täckningsgrad ofta är
god, men kan variera beroende på olika organisationsform i olika
landsting, bl.a. skiljer det sig mellan offentliga och privata utförare.
Täckningsgraden går, enligt nämnda betänkande, inte heller alltid
att beräkna.
Till hälsodataregistren hör exempelvis Cancerregistret och
Läkemedelsregistret.
4.6.2

Kvalitetsregister

De nationella kvalitetsregistren ska bl.a. möjliggöra jämförelser
inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå. Enligt
7 kap. 1 § patientdatalagen (2008:355) avses med kvalitetsregister
en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som
inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra vårdens kvalitet. Nationella kvalitetsregister
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innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder
och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.
År 2017 fanns 96 nationella kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten.
Därutöver finns ett antal andra lokala, regionala och nationella
kvalitetsregister.
4.6.3

Öppna jämförelser

Socialstyrelsens öppna jämförelser jämför olika aspekter av socialtjänst och hälso- och sjukvård nationellt. Genom indikatorbaserade
jämförelser kan landstingen få övergripande data som speglar hälsooch sjukvården som helhet och även data som belyser olika sjukdomsgrupper, medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader. Detta kan användas som underlag för uppföljning, utveckling och förbättring av verksamheterna.
4.6.4

Vården i siffror

Vården i siffror är en del av Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) arbete med öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet.
Jämförelser av resultat mellan och inom kommuner och landsting
görs inom olika områden. Vården i siffror är en webbplats där ett
antal mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Den underliggande informationen kommer från vården och
samlas in i ett flertal olika register. Många av indikatorerna har sitt
ursprung i diagnosspecifika kvalitetsregister.

4.7

Patientsäkerhet och tillsyn

Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft.
Med patientsäkerhet avses enligt 1 kap. 6 § patientsäkerhetslagen
skydd mot vårdskada. Enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen avses
med vårdskada lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom
samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder
hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.
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Vårdrelaterade infektioner, kirurgiska skador och skador orsakade
av läkemedel är exempel på olika typer av vårdskador.
Enligt 3 kap. 1 § patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren planera,
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive
tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Vårdgivaren ska vidare
enligt 3 kap. 2 § patientsäkerhetslagen vidta de åtgärder som behövs
för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och
omsorg som huvudsakliga uppgifter att svara för tillsyn inom bl. a.
hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. IVO ska,
som en del av tillsynen, pröva klagomål mot hälso- och sjukvården
och dess personal enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen
(2010:659) samt att svara för viss tillståndsprövning. Syftet med
tillsynen är, att granska att befolkningen får vård och omsorg som
är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra
föreskrifter. Ett patient- och brukarperspektiv ska genomsyra
tillsynen. Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna riskanalyser om inte annat följer av lag, förordning
eller särskilt beslut från regeringen. Tillsynen ska även innefatta
kontroll av hur verksamheterna fullgör sin skyldighet att bedriva
egenkontroll. Resultatet av tillsynen ska redovisas till de granskade
verksamheterna och till det landsting eller den kommun som
berörs. I tillsynsuppdraget som IVO har ingår också att handlägga
anmälningar enligt Lex Maria.
Såväl Socialstyrelsen som IVO och Läkemedelsverket utfärdar
också föreskrifter på patientsäkerhetsområdet.

4.8

Sekretess och personuppgiftsbehandling

Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda eller
någon närstående till denne lider men. Detta regleras i 25 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Enligt 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen gäller att den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den
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enskilda hälso- och sjukvården inte obehörigen får röja vad han
eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande
anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av
lag eller förordning.
I 1 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355), anges att informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att
den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras.
Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att
obehöriga inte får tillgång till dem.
Enligt 5 kap 4 § patientdatalagen är utlämnande av
patientjournal genom direktåtkomst till personuppgifter bara
tillåten i den utsträckning som anges i lag eller förordning.
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5.1

Tidigare utredningar

Utformning och reglering av den nationella taxan har berörts i
tidigare utredningar, exempelvis utredningen Patientens rätt
(dir. 2007:90 Patientens rätt i vården) i sitt slutbetänkande
SOU 2009:84 Regler för etablering av vårdgivare, samt Mona
Boströms utredning i rapporten Nationella taxan – slutredovisning
av uppdrag, Dnr S2012/04749/FS (2012). Gemensamt för dessa två
är slutsatsen att det förekommer betydande skillnader i tillgänglighet, jämlikhet och kvalitet i den vård som ges inom ramen för
den nationella taxan.
5.1.1

SOU 2009:84 Regler för etablering av vårdgivare

I SOU 2009:84 framhåller utredningen att det finns flera skäl till
varför LOL och LOF inom specialiserad öppenvård inte har gett
tillräckliga förutsättningar för att denna del av sjukvården ska
kunna utvecklas på ett för helheten önskvärt sätt. Utredningen
bedömer att patienter i flera avseenden har en alltför svag ställning,
att det förekommer betydande skillnader i tillgänglighet, jämlikhet
och kvalitet samt att det finns flera tendenser till fragmentering.
Utredningen menar vidare att man observerat att det finns en bristande tillit mellan olika viktiga parter inom just denna del av hälsooch sjukvården. Nuvarande principer för etablering enligt LOL och
LOF har inte heller visat sig fungera för att stimulera nyetablering,
vidhåller utredningen, och menar att detta även har ifrågasatts utifrån rättsliga utgångspunkter.

39

Page 243 of 284

Tidigare insatser

5.1.2

Ds 2018:31

Mona Boströms utredning 2012

År 2012 gavs Mona Boström i uppdrag att analysera vilka åtgärder
som var lämpliga att vidta för att det svenska ersättningssystemet
till läkare och fysioterapeuter skulle stämma överens med EUrätten. Analysen skulle även omfatta frågan hur de aktuella läkarna
och fysioterapeuterna i ökad utsträckning kunde integreras i det
övriga hälso- och sjukvårdssystemet.
Utredaren Mona Boström överlämnade sin rapport i december
2012. Utredaren föreslog bl.a. att den nationella taxan skulle
avvecklas inom sex år och pekade på att rådande förhållanden med
taxan och samverkansavtalen inte uppfyller de krav som ställs i
direktiv och fördrag från EU. I rapporten lyfte Boström också fördelar med taxesystemet, såsom nöjda patienter. De positiva
faktorer som utredaren lyfter fram är det aktiva valet, tillgång till
specialiserad öppenvård, snabbt omhändertagande och gott bemötande. Även kontinuiteten i vården bedömer utredaren vara en
positiv faktor, där engagemanget från den personliga kontakten
med läkaren eller fysioterapeuten är avgörande.
Utredaren pekade samtidigt på att systemet med den nationella
taxan är en anomali i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och
att statens uppgift är att på ett övergripande plan styra mot en god
vård på lika villkor. Landstingen har planeringsansvaret för befolkningens hälso- och sjukvård och vården ska också företrädesvis ges
till den med störst behov. Landstingen uppger att det finns små
möjligheter att följa kvaliteten i den vård som ges inom ramen för
den nationella taxan på motsvarande sätt som för övrig vård.
Systemet med den nationella taxan understödjer inte heller samverkan i vårdprocesserna, eftersom systemet är utformat med
ersättning per patientbesök, menar utredaren. Utredaren menar
vidare att kravet på heltidsanställning inom den nationella taxan
motverkar utbytet mellan öppen och sluten vård, mellan offentlig
och privat verksamhet, samt mellan verksamheten inom den nationella taxan och utbildningsverksamhet respektive forskning.

5.2

Nationella taxan i förhållande till vårdval

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den
1 januari 2009. Lagen innebär ett alternativ till upphandling enligt
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lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Det är numer
kommunerna och landstingen som själva bestämmer om man vill
köpa de tjänster som omfattas av LOV enligt denna lag eller enligt
LOU. Efter propositionen ”Vårdval i primärvården” 11 blev det från
och med 1 januari 2010 obligatoriskt för landstinget att införa
valfrihetssystem inom primärvården och att LOV skulle tillämpas
på dessa. För all annan vård som landstingen bedriver blev LOV
frivillig.
I primärvården är således varje landsting skyldigt att införa valfrihetssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare. Alla vårdgivare som uppfyller de krav som landstinget
beslutat om för vårdvalssystemen ska ha rätt att etablera sig i
primärvården med offentlig ersättning.
När vårdvalssystemet infördes innebar det att det i många landsting fanns två parallella system för privata vårdgivare som erhåller
offentlig finansiering. I Konkurrensverkets rapport från 2009 12
konstateras att två parallella system för privata vårdgivare riskerar
att resultera i konkurrensproblem. Det kan gälla kostnadsansvaret,
listning, övervältring av kostnader och differentierade patientavgifter. Därutöver finns problematik runt vilande avtal och tolkning och efterlevnad av LOL och LOF vid ersättningsetableringar
där vårdval finns.
Här nedan följer en sammanfattning av ett flertal problemområden som kan identifieras utifrån konkurrens- och gränsdragningsperspektiv och planeringsansvar för de två parallella systemen.
Däremot bör denna fråga när det gäller läkarna vara av relativt
mindre vikt i dag jämfört med 2009, då antalet läkare på den nationella taxan har minskat sedan dess:
1. Kostnadsansvar för vård hos annan vårdgivare. I landsting som
tillämpar ersättningsmodell med hög andel kapitationsersättning
är det vanligt att vårdgivare har kostnadsansvar för besök som
deras listade patienter gör hos annan vårdgivare. Det kan ifrågasättas om vårdgivare i vårdvalssystem ska ha kostnadsansvar för
patienter som föredrar att gå till taxevårdgivare utanför vårdvalet.
11

Prop. 2008/09:74
Uppföljning av vårdval i primärvården, Delrapport 1, Konkurrensverkets rapportserie
2009:5
12
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2. Listning. Det har framförts kritik mot att den information som
ges till invånarna i vissa fall varit otydlig vad gäller deras möjlighet att få vård hos taxevårdgivare när vårdval finns. Detta uppfattas framför allt hos taxevårdgivare som en konkurrensnackdel.
3. Övervältring av kostnader. Det finns en gränsdragningsproblematik mellan taxeläkare och vårdvalssystemet när det handlar
om redovisning av kostnader för medicinsk service. Eftersom
taxeläkarna inte har något kostnadsansvar för medicinsk service
medan en vårdgivare på vårdval har kostnadsansvar för denna
service finns en uppenbar risk för bedrägeri. Risken är att vårdgivare skulle kunna komma överens om att kostnader för
medicinsk service upptas på taxeläkaretableringen trots att den
ägt rum hos vårdgivare på vårdval. När två parallella system
finns med olika villkor finns anledning att se över hur detta kan
förändras så att risker för gränsdragningsproblematik elimineras.
4. Differentierade patientavgifter. Kritik har framförts att landsting
har beslutat om högre patientavgifter för besök hos taxeläkare
än för besök på den vårdmottagning där individen är listad enligt
vårdvalssystemet. Frågan om differentierade patientavgifter har
varit föremål för prövning enligt kommunallagen. I en dom från
länsrätten fastslås att detta förfarande inte anses strida mot vare
sig kommunallagen eller hälso- och sjukvårdslagen 13
5. Vilande samverkansavtal. Det finns ett antal läkare och fysioterapeuter som har så kallade vilande samverkansavtal på grund
av att de en gång varit anslutna till den nationella taxan, men i
dag i stället har vårdavtal med landstinget. Efter det att vårdavtalet har upphört att gälla, har dessa haft rätt att återgå till ersättning enligt den nationella taxan och i många fall regleras
denna rätt även uttryckligen i vårdavtalen. Ur ett planeringsperspektiv kan dessa vilande vårdavtal utgöra ett problem.
6. Ersättningsetableringar. Enligt lagarna LOL och LOF ska ersättningsetableringar inom ett område där landstinget inrättat ett
13
Dom, Länsrätten i Skåne läns dom i mål 12405-08, 12672-08, meddelad i Malmö
2009-06-16
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valfrihetssystem (vårdval) inte tillåtas. I 5 d § LOL och LOF
anges att ”Landstinget får utesluta en sökande från att delta i ansökningsförfarandet i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 1
och 2 §§ lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Vad som sägs där
om upphandlande myndighet ska i stället avse landsting.” Rättspraxis har emellertid utvecklats i annan riktning. Rättsinstanser
har bedömt att ensampraktiserande vårdgivare inte har möjlighet att ansluta sig till de vårdval som inrättats, i huvudsak beroende på att vårdvalets uppdrag inte motsvarar uppdraget enligt
LOL och LOF. Vårdvalets uppdrag är bredare än det smalt
reglerade uppdraget i LOL och LOF. Landstingen har förlorat
de rättstvister där huvudmannen har uteslutit sökande som har
haft möjlighet att etableras sig inom vårdval inom samma
specialitet som taxeverksamheten har. Exempel finns från rättsfall som avser allmänmedicin 14, internmedicin 15 respektive sjukgymnastik. 16 Det är ett önskemål från huvudmännen att
sökande inom sådan specialitet som kan få ersättning inom
ramen för ett vårdval ska uteslutas från ansökningsförfarandet
för att istället hänvisas till vårdval, enligt lagens intentioner. Mot
bakgrunden
att
ersättningsetableringar
handlar
om
ensampraktiserande vårdgivare bör denna fråga utredas vidare
eftersom lagens intention inte går hand i hand med rättspraxis.

5.3

Skrivelse till regeringen

I början av 2016 lämnade SKL, Fysioterapeuterna och Sveriges
läkarförbund in en gemensam skrivelse till regeringen med önskemål om en utveckling och modernisering av den nationella taxan.
Parterna önskade trepartssamtal med regeringen för att uppnå en
högre ändamålsenlighet, bättre samverkan med hälso- och sjukvårdens övriga system, förbättrat regelverk för uppföljning av
kvalitet, minskad administration för alla parter och stabila villkor
för mångfald och småskalighet i hälso- och sjukvården på lika villkor i hela landet.
14

Dom 2013-10-14, Allmänmedicin, Förvaltningsrätten i Göteborg, Mål nr 8543-13E
Dom 2011-09-27 Internmedicin, Förvaltningsrätten i Luleå, Mål nr 2911-10E
16
Dom 2011-06-21 Fysioterapi, Kammarrätten i Sundsvall, Mål nr 34-11
15
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Intern översyn

I slutet av 2016 inleddes en översyn i Socialdepartementet av
formerna för den nationella taxan. Socialdepartementet gav en
intern utredare i uppdrag att se över formerna för den nationella
taxan. Uppdraget var att göra en bred översyn av formerna för det
nationella taxesystemet. Utgångpunkten var att utifrån det nuvarande systemet med den nationella taxan för såväl läkare som fysioterapeuter föreslå en långsiktigt hållbar lösning som tillvaratar de
fördelar som finns i dagens system samtidigt som det anpassas till
hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet. I uppdraget ingick att
analysera och redovisa tänkbara alternativ och för- och nackdelar
med dessa. Resultatet av denna interna översyn har utgjort ett
underlag till denna departementspromemoria.

5.5

Uppdrag till Socialstyrelsen

I oktober 2017 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att under
2018 se över den indelning och de ersättningsnivåer som fastställs
genom förordningen om läkarvårdsersättning (1994:1121) respektive förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi. Syftet
med uppdraget är att anpassa ersättningen utifrån en säker, effektiv,
patientcentrerad och evidensbaserad vård och att skapa större
enhetlighet med vårdens övriga klassificering. Översynen ska omfatta huruvida ersättningsnivåerna, dess klassificering, förekommande tidsgränser, olika arvodeskategorier och de åtgärder
som ingår i systemet är ändamålsenliga. Socialstyrelsen ska lämna
förslag på förändringar om översynen visar på ett behov av det.
Översynen ska genomföras i samråd med SKL, Sveriges Läkarförbund samt Fysioterapeuterna.
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Det förekommer skillnader i kvaliteten i den vård som ges inom
ramen för den nationella taxan. Landstingen uppger också att det
finns små möjligheter att följa kvaliteten i denna vård jämfört med
hur kvaliteten kan följas i liknande verksamheter. Vidare kan konstateras att systemet inte understödjer samverkan mellan vårdprocesserna och att ersättningen per besök inte heller ger incitament för samverkan. Möjligheterna till ekonomisk uppföljning av
verksamheterna är också mindre jämfört med övrig hälso- och
sjukvårdsverksamhet.
Sammantaget är möjligheterna för landstingen att kontrollera
och följa upp vårdens kvalitet, effektivitet och den utbetalda
ersättningen inom den nationella taxan sämre än för liknande
verksamheter.
Målet för svensk hälso- och sjukvård är enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, en god hälsa och en vård på lika villkor
för hela befolkningen. Hälso- och sjukvård ska ges efter medicinskt
behov enligt de prioriteringsprinciper som gäller enligt HSL. För
att huvudmännen ska kunna följa upp om vårdgivaren följer prioriteringsprinciperna om hälso- och sjukvård efter behov och planera
vården för befolkningen i landstinget behöver vissa ändringar
genomföras i systemet.
Samtidigt genomförs värdefulla vårdinsatser inom ramen för
systemet och utövarna står för en förhållandevis stor andel av
patientbesöken i den öppna specialiserade vården. Den vård som
bedrivs i systemet måste dock, i takt med utvecklingen av den
övriga hälso- och sjukvården och primärvården, kunna utvecklas i
riktning mot ökad integrering i det övriga hälso- och sjukvårdssystemet. Likartade krav som gäller för övriga verksamheter
behöver kunna ställas på verksamheter inom den nationella taxan.
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Promemorian innehåller ett antal förslag för en ökad anpassning av
systemet till den övriga hälso- och sjukvården.
Enligt bedömning i promemorian kan mer omfattande förändringar än vad som föreslås här behöva genomföras på sikt. Detta
bör ske i överensstämmelse med den övriga utvecklingen av hälsooch sjukvården och utifrån den nationella taxans effekter på dagens
hälso- och sjukvårdssystem.
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
(S 2017:01) har enligt dir. 2017:24 Samordnad utveckling för en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården, i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslag i
betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen,
berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälsooch sjukvård med fokus på primärvården. I direktivet anges vidare
att hälso- och sjukvårdens strukturer behöver förändras för att
bättre utveckla kvaliteten och tillgängligheten samt främja
effektivitet och jämlikhet. Sjukvårdshuvudmännen behöver bli
bättre på att organisera vården efter olika målgruppers skilda behov
och förutsättningar. Särskilt viktigt är att förbättra vården för de
patientgrupper som har störst behov, framför allt personer med
kroniska sjukdomar och personer med komplexa vårdbehov.

6.1

Särskilda krav på läkar- och
fysioterapiverksamheten

Förslag: Avsteg från heltidskravet i lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi ska kunna göras om
läkaren eller fysioterapeuten i avtal med landstinget kommit
överens om att bedriva verksamheten på minst halvtid. En läkare
eller fysioterapeut ska anses som verksam på halvtid om han
eller hon arbetar minst 17, 5 timmar per vecka i genomsnitt eller
har arbetat minst denna tid under en tolvmånadersperiod under
de två senaste åren.
Vidare ska undantag kunna göras från kravet att läkaren eller
fysioterapeuten inte får vara anställd i något landstings hälsooch sjukvård om läkaren eller fysioterapeuten i avtal med
landstinget kommer överens om att läkaren eller fysioterapeuten
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får vara anställd högst på halvtid i något landstings hälso- och
sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person inom hälsooch sjukvården som landstinget har ett rättsligt bestämmande
inflytande i. En läkare eller fysioterapeut ska anses som verksam
på halvtid om han eller hon arbetar minst 17, 5 timmar per vecka
i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid under en
tolvmånadersperiod under de två senaste åren.
Skälen för förslagen: För att som vårdgivare få ersättning inom
ramen för lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL,
respektive lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF,
ställs särskilda krav på verksamheterna i 7, 8 och 9 §§ LOL
respektive LOF. Vissa av dessa krav är adekvata i dag, medan andra
behöver förändras.
Enligt 7 § LOL krävs att läkaren har specialistkompetens,
(undantaget specialistkompetens i enbart laboratoriemedicinska
specialiteter, socialmedicin, klinisk neurofysiologi, rehabiliteringsmedicin, klinisk genetik eller bild- och funktionsmedicinska
specialiteter utom klinisk fysiologi) och bedriver mottagningsverksamhet i öppen vård för enskilda patienter. Enligt 7 § LOF lämnas
ersättning endast till en fysioterapeut som är legitimerad.
I 8 § LOL respektive 8 § LOF anges att läkarvårdsersättning
respektive ersättning för fysioterapi endast lämnas till en läkare
eller fysioterapeut som ett år efter att verksamheten påbörjades
bedriver verksamhet på heltid, om inte annat följer av 8 § andra
stycket eller 10 §. En läkare eller fysioterapeut anses som heltidsverksam om han eller hon arbetar minst 35 timmar per vecka i
genomsnitt eller har arbetat minst denna tid under en
tolvmånadersperiod under de senaste två åren. I 8 § andra stycket
LOL och 8 § andra stycket LOF anges sjukdom, ledighet för vård
av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller
forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller
annat liknande skäl som giltiga anledningar till deltidsarbete. I 10 §
LOL och 10 § LOF framgår att om en läkare eller fysioterapeut på
grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, förestående
ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl
är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet, får en
annan läkare eller fysioterapeut vikariera under frånvaron.
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Enligt 9 § LOL respektive 9 § LOF lämnas inte läkarvårdsersättning eller ersättning för fysioterapi till en läkare eller fysioterapeut
som är anställd i något landstings hälso- och sjukvård eller i ett
bolag eller annan juridisk person inom hälso- och sjukvården som
landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande i. Ersättning
kan dock lämnas om läkaren är tjänstledig och vikarierar för en
annan läkare.
Det kan finnas skäl att frångå kraven i 8 och 9 §§ LOL och
LOF. Heltidskravet enligt 8 § LOL och 8 § LOF torde exempelvis
i dagens hälso- och sjukvård vara alltför statiskt. Det kan således
finnas fler skäl till avsteg utöver vad som anges i 8 § andra stycket
LOL och 8 § andra stycket LOF (dvs. sjukdom, ledighet för vård
av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller
forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller
annat liknande skäl). I dag tenderar exempelvis ett flertal
fysioterapeuter inom LOF att samverka lokalmässigt för att kunna
ha tillgång till en modern apparatarsenal och moderna
undersökningsrum samt anpassade lokaler. När tillräckligt många
fysioterapeuter samverkar kan finnas behov av att en
verksamhetschef planerar och ansvarar för ledning och samordning
av den gemensamma verksamheten under en del av sin arbetstid.
Verksamhetschefen kan inte samtidigt arbeta heltid med patientbesök. Behov av verksamhetschef kan också finnas för läkare inom
LOL i de fall dessa samverkar på liknande sätt.
Dessutom kan det finnas skäl till avsteg från heltidskravet för
att landstinget ska kunna täcka ett behov av specialistkompetens
inom ett visst område. Vårdgivarna inom ramen för LOL och LOF
arbetar ofta mer självständigt och är inte i så stor utsträckning del
av ett integrerat och flödesbaserat hälso- och sjukvårdssystem.
Inom vissa specialitetsområden för såväl läkare som fysioterapeuter
finns samtidigt stor brist på kompetens inom landstingens
verksamheter. Här skulle ett mer flexibelt system, där läkaren eller
fysioterapeuten tjänstgör på deltid inom landstingens verksamheter, kunna åtgärda detta och vara till gagn både för landstinget,
läkaren respektive fysioterapeuten samt patienterna.
En annan lämplig anledning att möjliggöra deltidsanställning
inom den nationella taxan för arbete i landstinget, är involvering i
utbildningsverksamhet i landstingens regi. Det kan exempelvis
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handla om att ansvara för vissa kurser för studenter under grundutbildning eller specialistutbildning.
Förslagen i promemorian innebär en möjlighet att frångå
heltidskravet utöver vid de situationer som redan anges i 8 § andra
stycket LOL och 8 § andra stycket LOF. Grunden för avsteg från
heltidskravet kan som tidigare nämnts t.ex. vara arbete på deltid för
att ägna sig åt verksamhetschefsuppdrag eller delad tjänst för
anställning i landsting för klinisk tjänstgöring eller utbildningsuppdrag.
Kravet enligt 9 § LOL och 9 § LOF (att läkaren eller fysioterapeuten inte får vara anställd i något landstings hälso- och sjukvård) kan utgöra ett hinder för möjligheten till kontinuerlig
kompetensöverföring, flexibilitet vid brist på särskild specialist
inom landstingets verksamhet eller deltagande i utbildningsverksamhet i enlighet med vad som tidigare angetts. I dag finns
möjlighet till dessa aktiviteter genom att skaffa vikarie enligt 10 §
LOL och 10 § LOF, men inte genom att den läkare eller fysioterapeut som omfattas av den nationella taxan kan kombinera
arbete inom den nationella taxan och deltidsanställning inom landstinget.
I promemorian föreslås därför ett tillägg till 9 § LOL och LOF
om att läkaren eller fysioterapeuten i avtal med landstinget får
komma överens om att läkaren eller fysioterapeuten får vara
anställd högst på halvtid i något landstings hälso- och sjukvård eller
i ett bolag eller annan juridisk person inom hälso- och sjukvården
som landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande i.

6.2

Systematiskt kvalitetsarbete

Förslag: En läkare eller fysioterapeut som begär ersättning
enligt lagen om läkarvårdsersättning eller lagen om ersättning
för fysioterapi ska medverka till att den egna verksamheten kan
följas upp och utvärderas inom ramen för landstingets
systematiska kvalitetsarbete.
Skälen för förslaget: Enligt 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, (2017:30), HSL, ska landstinget som sjukvårdshuvudman
erbjuda en god hälso- och sjukvård åt personer som är bosatta
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inom landstinget. Vidare ska, enligt 5 kap. 4 § HSL, hälso- och
sjukvårdens kvalitet systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras. I 4 kap. 1 § HSL anges att offentligt finansierad hälso- och
sjukvårdsverksamhet ska vara organiserad så att den främjar
kostnadseffektivitet. Ett landsting får med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter
som landstinget ansvarar för enligt HSL. Av avtalet ska framgå de
särskilda villkor som gäller för överlämnandet (15 kap. 1 § HSL).
När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har
lämnats över till en privat utförare, ska kommunen eller landstinget
kontrollera och följa upp verksamheten enligt 10 kap. 8 §
kommunallagen (2017:725).
Mot bakgrund av ovanstående kan konstateras att landstingen
har ett tydligt ansvar för att följa upp kvaliteten och kostnadseffektiviteten i det vårdutbud landstingen ansvarar för – däribland
sådan verksamhet som bedrivs inom LOL och LOF. Det är därför
angeläget att ett fungerande system för uppföljning omfattar även
dessa verksamheter.
Landstingens möjlighet att planera och samordna verksamheterna inom LOL och LOF, samt att följa upp verksamheternas
kvalitet är dock i dag begränsad. Det finns flera skäl till det. När
landstinget överlämnar uppgifter enligt lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) som landstinget ansvarar för enligt HSL, finns
möjlighet till precisering och reglering via vårdavtal. Dels kan
tydliggöras vad vårdgivaren ska erbjuda och till vilket pris, dels kan
preciseras på vilket sätt utföraren ska medverka i uppföljning av
verksamheterna. Genom att det finns ett avtalsförhållande mellan
landstinget och vårdgivaren finns förutsättningar att säkerställa
transparens såväl beträffande medicinska resultat som andra
aspekter. I normalfallet saknas motsvarande avtalsförhållande
mellan landstinget och vårdgivaren inom LOL och LOF. Det
samverkansavtal som regleras i 5 § i dessa lagar har i dag snarare
karaktären av ett tillståndsbeslut att bedriva verksamhet än ett avtal
med materiellt innehåll. Dessutom finns, som tidigare nämnts, ett
antal vårdgivare som med stöd av övergångsbestämmelser bedriver
verksamhet utan samverkansavtal.
I 26 § första stycket LOL och 25 § första stycket LOF anges om
verksamhetsuppföljning m.m. att vårdgivaren ska medverka till att
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den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Vårdgivaren
ska årligen lämna uppgifter om mottagningens personal och
medicintekniska utrustning samt om utförda vårdåtgärder och
antalet patientbesök. Nämnda parametrar kan dock inte användas
för uppföljning av hur kvaliteten i vården säkerställs. Samtidigt som
vårdgivare inom LOL och LOF står för en inte obetydlig del av
vårdutbudet, vittnar flertalet landsting om att taxesystemets
konstruktion och karaktär av fristående system gör det svårt att
fullt ut integrera dessa verksamheter i det samlade arbetet med
exempelvis uppföljning och utveckling av vårdens kvalitet.
Avsaknaden av en kvalitetsredovisning av vården som erbjuds är
därmed en brist i systemet med LOL och LOF. Kvalitetsredovisning gagnar utvecklingen av vården. Ur såväl den enskilde
patientens som landstingets och statens perspektiv är det angeläget
att vårdgivare som bedriver verksamhet inom LOL och LOF medverkar i det kvalitetsutvecklingsarbete som landstinget bedriver för
övrig hälso- och sjukvård.
I promemorian föreslås därför att en läkare eller en
fysioterapeut som begär ersättning enligt LOL eller LOF ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas
inom ramen för landstingets systematiska kvalitetsarbete.
Landstingets systematiska kvalitetsarbete kan exempelvis omfatta att vården ska vara medicinskt motiverad, följa nationella och
regionala riktlinjer och vårdprogram samt rekommenderad läkemedelsförskrivning. Det kan också innefatta att verksamheten ska
ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet
med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) och att
vårdgivaren exempelvis följer basala vårdhygienrutiner. Vårdgivarna
bör även ges möjlighet att rapportera in till aktuella kvalitetsregister på motsvarande sätt som övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Det är ytterst landstinget som avgör i vilken omfattning och på
vilket sätt vårdgivarna ska medverka i kvalitetsarbetet. Kraven på
vårdgivare som bedriver verksamhet enligt LOL och LOF bör dock
inte vara mer omfattande än de krav som ställs på liknande verksamheter. Det är också möjligt för landstinget att ta hänsyn till de
små företagens förutsättningar genom att anpassa rapporteringskrav och liknande så att de är rimliga i förhållande till verksamhetens storlek och omfattning.
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Det kan vara av värde för landstingen och yrkesförbunden att
också samverka nationellt kring innehållet och utformningen av
samverkansavtalen.

6.3

Skyldighet att lämna ut patientjournal

Förslag: Ett tillägg görs i lagen om läkarvårdsersättning och
lagen om ersättning för fysioterapi om att vårdgivaren på
begäran av landstinget ska vara skyldig att till landstinget lämna
ut patientjournal.
Skälen för förslaget: Enligt 26 § första stycket LOL och 25 §
första stycket LOF ska en läkare respektive fysioterapeut medverka
till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Enligt
26 § tredje stycket LOL och 25 § tredje stycket LOF ska en läkare
respektive fysioterapeut på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som rör
undersökning, vård eller behandling av en patient och som behövs
för kontroll av begärd läkarvårdsersättning respektive fysioterapiersättning.
Landstinget erbjuds i dag som regel pappersjournaler, utskrift av
journaler eller datajournaler att ta del av i vårdgivarens lokaler. När
en större mängd journaler ska granskas är det dock såväl ur ett
kvalitetsperspektiv som ur ett arbetsmiljöförhållande inte önskvärt
att granskningen sker i vårdgivarens lokaler. Det är angeläget att
landstingen får de uppföljningsredskap som de anser sig behöva för
att följa upp den vård de finansierar. Mot den bakgrunden föreslås
att det görs ett tillägg i LOL och LOF, så att vårdgivaren, utöver
att visa upp, även på begäran ska lämna ut patientjournal till
landstingen. Det föreslagna tillägget innebär ingen skillnad i vilken
tillgång till information landstinget får ta del av jämfört med
nuvarande ordning. Redan i dag ska utövaren på begäran visa upp
patientjournal för landstinget. Skillnaden består i att journalen även
ska lämnas ut om landstinget begär detta.
Den personal inom landstingens organisation som arbetar med
uppföljning av vårdgivarnas verksamhet omfattas av bestämmelserna om sekretess. Enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, gäller sekretess inom hälso- och
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sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men.
I detta sammanhang kan nämnas att det i betänkandet Kvalitet i
välfärden (SOU 2017:38) föreslås en ny paragraf i 6 kap. 15 a §
patientsäkerhetslagen, om att hälso- och sjukvårdspersonalen inom
den enskilda hälso- och sjukvården ska vara skyldig att lämna ut
sådana personuppgifter som den offentliga huvudman som ansvarar
för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) behöver för att bl.a. systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Såsom bestämmelsen
är formulerad i nämnda betänkande omfattar förslaget såväl
verksamheter inom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU) och lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) som
inom LOL och LOF. Betänkandet har remissbehandlats och
beredning pågår för närvarande i regeringskansliet.

6.4

Sanktioner och överklagande

Förslag: En bestämmelse införs i lagen om läkarvårdsersättning
och i lagen om ersättning för fysioterapi om att landstinget ska
få kontrollera verksamhetens kvalitet och effektivitet samt att
rätt läkarvårdsersättning respektive fysioterapiersättning har
betalats ut. Läkaren respektive fysioterapeuten ska på begäran
möjliggöra inspektion av lokaler och andra utrymmen, dock inte
bostäder. Om landstinget finner att läkaren eller fysioterapeuten
inte fullgör sina skyldigheter när det gäller medverkan till att
verksamheten följs upp, och om underlåtenheten medför risk
för ekonomisk skada för landstinget, får landstinget förelägga
läkaren respektive fysioterapeuten att fullgöra sina skyldigheter.
Föreläggandet ska kunna förenas med vite. Om ett föreläggande
inte följs och om underlåtenheten har inneburit allvarlig
ekonomisk skada för landstinget, får landstinget stoppa
utbetalning av ersättning till läkaren respektive fysioterapeuten
till dess att skyldigheterna fullgörs. Läkaren respektive
fysioterapeuten ska kunna överklaga landstingets beslut om
föreläggande och beslut att stoppa utbetalningar till förvalt-
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ningsrätten. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till
kammarrätten.
Skälen för förslagen: Enligt 25 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL, och 26 § lagen (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi, LOF ska en läkare respektive fysioterapeut som
begär läkarvårdsersättning respektive fysioterapiersättning medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas.
Läkaren respektive fysioterapeuten ska årligen till landstinget
lämna en redovisning med uppgifter om mottagningens personal
och medicintekniska utrustning samt om utförda vårdåtgärder och
antalet patientbesök. Läkaren respektive fysioterapeuten ska vidare
på begäran av landstinget visa upp patientjournal samt övrigt
material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient
och som behövs för kontroll av begärd läkarvårdsersättning
respektive fysioterapiersättning.
För att ge landstinget ytterligare verktyg att följa upp verksamheten föreslås att läkaren respektive fysioterapeuten på begäran av
landstinget även ska möjliggöra inspektion av lokaler och andra
utrymmen. Landstinget ska dock inte ha rätt att bereda sig tillträde
till bostäder. I avsnitt 6.3 föreslås också att läkaren respektive
fysioterapeuten på begäran av landstinget ska vara skyldig att till
landstinget lämna ut patientjournal.
När det gäller verksamhet som utförs av vårdgivare med stöd av
LOV eller LOU kan bestämmelser om sanktioner eller andra
åtgärder för de fall vårdgivaren inte fullgör sina skyldigheter föras
in i ett vårdavtal. Utformningen av sådana bestämmelser varierar
mellan landstingen. I vissa landsting finns s.k. sanktionstrappor och
andra stegvisa sanktionsbestämmelser. I normalfallet finns
allmänna skrivningar om att viten kan utgå samt att avtalen kan
sägas upp under vissa specificerade förhållanden.
När det gäller verksamheter enligt LOL och LOF saknas motsvarande möjligheter för landstingen att vidta åtgärder gentemot
vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter. Detta har bl.a. sin
förklaring i att det, för dessa vårdgivare, saknas ett egentligt
avtalsförhållande som preciserar uppdragets innehåll och omfattning. Vid misstanke om kvalitetsbrister som påverkar patientsäkerheten har landstinget möjligheten att anmäla vårdgivare till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om landstinget däremot
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misstänker ekonomiska oegentligheter som innebär ekonomisk
skada för landstinget saknas idag lagstöd för att vidta åtgärder
gentemot vårdgivaren. Det är rimligt att landstinget, i egenskap av
sjukvårdshuvudman, får vidta åtgärder även mot vårdgivare som
bedriver verksamhet enligt LOL och LOF, i de fall dessa inte
fullgör sina skyldigheter.
Mot denna bakgrund föreslås i denna promemoria att om
landstinget finner att läkaren eller fysioterapeuten inte fullgör sina
skyldigheter att medverka till att verksamheten följs upp och
utvärderas, underlåter att lämna årliga redovisningar över verksamheten, underlåter att på begäran av landstinget lämna upplysningar
och visa upp handlingar om verksamheten, förhindrar inspektion av
lokaler och andra utrymmen eller underlåter att visa upp eller
lämna ut patientjournal ska landstinget få möjlighet att förelägga
läkaren eller fysioterapeuten att fullgöra dessa skyldigheter. Ett
sådant föreläggande bör dock endast få meddelas om läkarens eller
fysioterapeutens underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter
medför en risk för ekonomisk skada för landstinget. Föreläggandet
föreslås kunna förenas med vite.
Om ett föreläggande inte följs och om missförhållandena har
inneburit allvarlig ekonomisk skada för landstinget, föreslås också
en möjlighet för landstinget att stoppa utbetalning av ersättning till
dess att läkaren eller fysioterapeuten fullgör sina skyldigheter.
I promemorian föreslås också att landstingets beslut ska kunna
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det gäller såväl beslut
av landstinget om att stoppa utbetalning av läkarvårdsersättning
eller fysioterapiersättning som beslut av landstinget att förelägga
läkaren eller fysioterapeuten att fullgöra sina skyldigheter. Vidare
föreslås att prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till
kammarrätten.

6.5

Belopp och ersättningsnivåer i förordningarna

Bedömning: Nuvarande ordning att regeringen beslutar om
ersättningsnivåer och belopp bör på sikt upphöra och ersättas av
en annan ordning.
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Skälen för bedömningen: I dag beslutar regeringen om ersättningsnivåer och belopp i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning respektive förordningen (1994:1120) om ersättning för
fysioterapi, utifrån ett förslag som lämnas in av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges läkarförbund
respektive Fysioterapeuterna varje år. I propositionen som föregick
införandet av den nuvarande ordningen anfördes följande:
”Utgångspunkten i överläggningarna bör vara att parterna skall presentera ett
gemensamt förslag som regeringen kan fastställa. Trots att förhandlingarna bör
skötas av parterna kan det enligt regeringens mening fortfarande finnas vissa
omständigheter som talar för att regeringen skall fastställa de nationella taxorna.
De privata vårdgivarna kan befinna sig i ett underläge i förhandlingarna med
sjukvårdshuvudmännen eftersom de i stort sett är hänvisade till en finansiär –
landstinget. Landstinget är dessutom inte enbart finansiär utan också producent av
hälso- och sjukvård, vilket innebär att landstinget har konkurrerande verksamhet
som man kan vilja gynna. De privata vårdgivarna kan heller inte använda sig av
olika typer av konfliktåtgärder i dessa förhandlingar. I takt med att landstingen
utvecklar sin beställarkompetens samt renodlar producentrollen och rollen som
finansiär bör behovet av att regeringen skall besluta om taxorna avta” (se
prop.1996/97:123 s. 28).

Den nuvarande regleringen framstår i dag som otidsenlig. Dagens
ordning är dessutom onödigt komplicerad och tungrodd, eftersom
beloppen fastslås i förordningar beslutade av regeringen.
Regeringen gav därför Socialstyrelsen i oktober 2017 (dnr
S2017/05729/FS) ett uppdrag att göra en översyn av den indelning
och de ersättningsnivåer som regleras i förordningen (1994:1120)
om läkarvårdsersättning och förordningen (1994:1121) om
ersättning för fysioterapi. Syftet med Socialstyrelsens uppdrag är
att anpassa ersättningen utifrån en säker, effektiv, patientcentrerad
och evidensbaserad vård och att skapa större enhetlighet med
vårdens övriga klassificering. Översynen ska omfatta huruvida
ersättningsnivåerna, dess klassificering, förekommande tidsgränser,
olika arvodeskategorier och de åtgärder som ingår är
ändamålsenliga. Socialstyrelsen ska lämna förslag på förändringar
om översynen visar på ett behov av det. Översynen ska genomföras
i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges
Läkarförbund samt Fysioterapeuterna. Socialstyrelsens uppdrag ska
redovisas senast den 31 oktober 2018.
Den nuvarande ordningen, där regeringen beslutar om ersättningsnivåer och belopp utifrån ett gemensamt förhandlat underlag
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från SKL, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna, på sikt bör
upphöra. Socialstyrelsens redovisning av ovan nämnda uppdrag bör
dock först inväntas innan vidare åtgärder föreslås.
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7

Konsekvenser

I promemorian föreslås vissa förändringar i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning, LOL, respektive lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF för att möjliggöra en ökad anpassning av
systemet med den nationella taxan till den övriga hälso- och sjukvården.
De föreslagna förändringarna berör i första hand de läkare och
fysioterapeuter som bedriver verksamhet inom ramen för LOL och
LOF. Förändringarna berör också de landsting som är huvudmän
för verksamheterna och betalar ut ersättning till dessa vårdgivare.

7.1

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Av 14 kap. 3 § regeringsformen framgår att en inskränkning i den
kommunala självstyrelsen inte bör gå längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.
Hälso- och sjukvård ska enligt 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, ges efter behov och på lika villkor. HSL ger
landstingen stor frihet att utforma organisationen av hälso- och
sjukvården förutsatt att målen med hälso- och sjukvården uppfylls,
såsom en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen
(3 kap. 1 §).
Den föreslagna regleringen i promemorian innebär en ökad
anpassning av systemet med den nationella taxan till den övriga
hälso- och sjukvården. Ett av syftena med förslagen är att öka
landstingens planeringsförutsättningar på hälso- och sjukvårdsområdet. Promemorians förslag underlättar snarare landstingets
möjligheter att själva styra och planera hälso- och sjukvården i
landstinget. Förslagen innebär enligt promemorians bedömning
ingen inskränkning i den kommunala självstyrelsen.
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7.2

Konsekvenser för landstingen

Förslaget innebär att landstingen ges möjligheter till uppföljning av
verksamheterna som bedrivs genom LOL och LOF inom ramen
för landstingens systematiska kvalitetsarbete och därmed på motsvarande sätt som för den övriga hälso- och sjukvård som landstingen ansvarar för.
Även andra uppgifter för uppföljning och utvärdering som följer
av samverksamhetsavtalet ska redovisas till landstinget, enligt förslaget. Dessa krav kan vara olika beroende på hur respektive landsting har utformat sitt systematiska kvalitetsarbete.
Uppföljningen och utvärderingen av den vård som bedrivs inom
den nationella taxan har hittills begränsats till redovisning av
mottagningens personal och medicinsktekniska utrustning samt
utförda behandlingar och antalet patientbesök. Förslaget innebär
att respektive landsting kommer att behöva överenskomma med
vårdgivarna om hur uppföljning av verksamheterna ska ske. Tydliggörandet av att vårdgivarna, utöver att visa upp patientjournal, även
ska lämna ut patientjournal på begäran av landstinget, förväntas
leda till enklare rutiner för landstingen när det gäller hantering av
sådan information. Det innebär inte någon förändring i vilken typ
av patientinformation som landstingen får tillgång till.
Landstingen kommer, utöver verksamhetens kvalitet, även att få
kontrollera verksamhetens effektivitet samt att rätt läkarvårdsersättning har betalats ut. Bestämmelsen ger landstinget befogenhet
att kontrollera verksamheterna. Sanktionsmöjligheter införs, vilket
ger landstingen möjlighet att vidta vissa åtgärder om utövarna inte
fullgör sina skyldigheter och om underlåtenheten medför risk för
ekonomisk skada. Detta är ett sätt att anpassa formerna för den
nationella taxan till liknande verksamheter och bedöms vara gynnsamt för landstingen i händelse av underlåtenhet som medför risk
för ekonomisk skada.
Landstingen har även ett planeringsansvar enligt 7 kap. 2 § HSL
och ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som
erbjuds av andra vårdgivare. Vårdgivare som arbetar inom LOL och
LOF kommer under vissa omständigheter att kunna vara deltidsanställda inom landstinget, om detta särskilt överenskommits.
Förslaget innebär därmed en ökad möjlighet för landstingen att
styra och planera sin hälso- och sjukvårdsverksamhet. Landstingen
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får också en möjlighet till ett mer flexibelt system och sannolikt
bättre utnyttjande av tillgängliga resurser, där behovet finns.

7.3

Konsekvenser för företagen

Med företag avses i detta fall de vårdgivare som bedriver verksamhet inom LOL och LOF. Som tidigare nämnts är antalet utövare
omkring 2500 (år 2015) och samtliga är läkare eller fysioterapeuter.
Förslaget innebär att verksamheterna som bedrivs genom LOL
och LOF kommer att kunna följas upp inom ramen för landstingens systematiska kvalitetsarbete. Även andra uppgifter för uppföljning och utvärdering som följer av samverksamhetsavtalet ska
redovisas till landstinget, enligt förslaget. Dessa krav kan vara olika
beroende på hur respektive landsting har utformat sitt systematiska
kvalitetsarbete. Det är ytterst landstinget som avgör i vilken omfattning och på vilket sätt vårdgivarna ska medverka i kvalitetsarbetet. Kraven på vårdgivare som bedriver verksamhet enligt LOL
och LOF bör dock inte vara mer omfattande än de krav som ställs
på liknande verksamheter. Det är också möjligt för landstinget att
ta hänsyn till de små företagens förutsättningar genom att anpassa
rapporteringskrav och liknande så att de är rimliga i förhållande till
verksamhetens storlek och omfattning. Läkaren respektive fysioterapeuten ska också på begäran möjliggöra inspektion av lokaler
och andra utrymmen.
Lagstiftningen ställer dock redan i dag krav på exempelvis
kvalitet i vården. Enligt 5 kap. 4 § HSL anges att kvaliteten i hälsooch sjukvårdens verksamhet systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska enligt
6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. När ett
landsting lämnar över uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård till
en privat utförare ska landstinget också kontrollera och följa upp
verksamheten. Detta regleras i 10 kap. 8 § kommunallagen
(2017:725).
Mot bakgrund av detta och att förslaget bedöms medföra en
mer likartad kvalitetsuppföljning och mer likartade krav för etableringar inom den nationella taxan jämfört med liknande verksamheter i hälso- och sjukvården, bör kostnaderna för vårdgivarna vara
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begränsade i förhållande till den förbättring i effektivitet och
kvalitet som kan uppnås. Uppföljningen och utvärderingen av den
vård som bedrivs av utförare inom den nationella taxan har hittills
begränsats till redovisning av mottagningens personal och
medicinsktekniska utrustning, samt utförda behandlingar och
antalet patientbesök. I och med detta förslag kommer vårdgivare
inom den nationella taxan att behöva överenskomma med landstinget om hur etableringen ska uppfylla landstingens behov av
kvalitetsuppföljning i linje med liknande verksamheter. Tydliggörandet av att vårdgivarna, utöver att visa upp patientjournal, även
ska lämna ut patientjournal på begäran av landstinget, förväntas
leda till tydligare rutiner när det gäller hantering av sådan information. Det innebär inte någon förändring i vilken typ av patientinformation som landstingen får tillgång till jämfört med tidigare.
Landstingen kommer, utöver verksamhetens kvalitet, även att få
kontrollera verksamhetens effektivitet samt att rätt läkarvårdsersättning har betalats ut. Sanktionsmöjligheter införs, vilket ger
landstingen möjlighet att vidta vissa åtgärder om utövarna inte
fullgör sina skyldigheter och om underlåtenheten medför risk för
ekonomisk skada. Möjligheterna för vårdgivaren att överklaga
landstingets beslut om sanktioner eller återbetalningskrav tydliggörs samtidigt i lagen, vilket bör vara gynnsamt för utövarna.
Landstingen har även ett planeringsansvar enligt 7 kap. 2 § HSL
och ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som
erbjuds av andra vårdgivare. Lagen kräver i dag att läkare och
fysioterapeuter som erhåller ersättning enligt den nationella taxan
ska arbeta heltid. Den föreslagna lagförändringen vad beträffar
heltidskravet innebär en större flexibilitet som bl.a. möjliggör
deltidstjänstgöring för exempelvis uppdrag som verksamhetschef
inom taxeverksamheten alternativt deltidstjänstgöring inom landstinget.

7.4

Konsekvenser för patienterna

Förslaget innebär att vården som ges inom ramen för den nationella
taxan kommer att kunna integreras i respektive landstings system
för kvalitetsuppföljning. Därmed finns möjlighet att höja vårdens
kvalitet där det i dag finns brister. Vården kommer på ett tydligare
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sätt kunna leva upp till målsättningen i 5 kap. 4 § HSL om att
hälso- och sjukvårdens kvalitet systematiskt och fortlöpande ska
utvecklas och säkras. Enligt promemorians bedömning gagnar detta
patienterna.

7.5

Konsekvenser för andra myndigheter och
organisationer

Domstolsväsendet
I promemorian föreslås att läkaren eller fysioterapeuten ska kunna
överklaga landstingets beslut till förvaltningsrätten. Det gäller
landstingets beslut om föreläggande och om beslut att stoppa
utbetalningar till förvaltningsrätten. Prövningstillstånd föreslås
krävas vid överklagande till kammarrätten. För domstolarnas del
bör föreslagna bestämmelser om överklagande endast innebära en
mycket marginell ökning av antalet mål. Sammantaget görs bedömningen att de föreslagna överklagandebestämmelserna inte bör
medföra någon ändring av arbetsbördan för domstolarna som inte
kan tas om hand inom ramen för befintliga resurser.

7.6

Ekonomiska konsekvenser

Landstingen
En ökad möjlighet till uppföljning av vårdens kvalitet i enlighet
med promemorians förslag bedöms vara möjlig inom ramen för
landstingens systematiska kvalitetsarbete. Landstingen bedriver
redan i dag kvalitetsuppföljning när det gäller liknande verksamheter. Förslaget bör därför inte innebära några nya former för
uppföljning eller ökade kostnader för huvudmännen.
Landstingen kommer, utöver verksamhetens kvalitet, även att få
kontrollera verksamhetens effektivitet samt att rätt läkarvårdsersättning har betalats ut. Bestämmelsen ger landstinget befogenhet
att kontrollera verksamheterna. Sanktionsmöjligheter införs, vilket
ger landstingen möjlighet att vidta vissa åtgärder om utövarna inte
fullgör sina skyldigheter och om underlåtenheten medför risk för
ekonomisk skada. Detta är ett sätt att anpassa formerna för den
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nationella taxan till liknande verksamheter och bedöms vara
ekonomiskt gynnsamt för landstingen i händelse av underlåtenhet
från utövarens sida som medför risk för ekonomisk skada.
Vårdgivarna
För vårdgivare som arbetar inom den nationella taxan kan förslagen
innebära vissa kostnader, eftersom kraven på systematisk sammanställning och inrapportering av information kan öka, jämfört med i
dag. Lagstiftningen ställer dock redan i dag krav på exempelvis
kvalitet i vården. Enligt 5 kap. 4 § HSL anges att kvaliteten i hälsooch sjukvårdens verksamhet systematiskt och fortlöpande ska
utvecklas och säkras. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska enligt
6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. När ett
landsting lämnar över uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård till
en privat utförare ska landstinget också kontrollera och följa upp
verksamheten. Detta regleras i 10 kap. 8 § kommunallagen
(2017:725).
Förslaget bedöms medföra en mer likartad kvalitetsuppföljning
och mer likartade krav för etableringar inom den nationella taxan
jämfört med liknande verksamheter i hälso- och sjukvården.
Kostnaderna bör vara begränsade i förhållande till den förbättring i
effektivitet och kvalitet som kan uppnås.
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8.1

Förslaget till lag om ändring i lagen
(1993:1651) om läkarvårdsersättning

8 § Läkarvårdsersättning lämnas endast till en läkare som senast ett år efter det att
verksamheten påbörjades bedriver verksamhet enligt 7 § på heltid, om inte läkaren
i avtal med landstinget kommit överens om att bedriva verksamheten på minst
halvtid eller om annat följer av andra stycket eller 10 §. En läkare anses som
heltidsverksam om han eller hon arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt
eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två
åren. En läkare anses som verksam på halvtid om han eller hon arbetar minst 17,5
timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.
Läkarvårdsersättning lämnas även till en läkare som till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande
skäl inte bedriver verksamhet på heltid.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1. Ändringen i första stycket innebär
en utvidgning i möjligheten för en läkare att kunna få läkarvårdsersättning. Avsteg från kravet att läkaren ska arbeta heltid ska få
göras om läkaren i avtal med landstinget har kommit överens om
att bedriva verksamheten minst på halvtid. Halvtidsbegreppet
definieras i bestämmelsen. Av bestämmelsen framgår att läkaren
antingen kan fortlöpande visa att han eller hon arbetar minst 17,5
timmar per vecka i genomsnitt eller att läkaren har arbetat minst
denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.
9 § Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare som är anställd i något landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person inom hälsooch sjukvården som landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande i. Ersättning kan dock lämnas om läkaren är tjänstledig och vikarierar för en annan läkare
som får läkarvårdsersättning. Läkarvårdsersättning lämnas också om läkaren i avtal
med landstinget har kommit överens om att läkaren får vara anställd på högst halvtid
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i något landstings hälso- och sjukvård eller i något sådant bolag eller annan juridisk
person som anges ovan. Med halvtid avses vad som anges i 8 § första stycket.
Läkarvårdsersättning lämnas inte till en läkare för verksamhet inom företagshälsovård eller elevhälsa som avser medicinska insatser enligt 2 kap. 25 § skollagen
(2010:800).

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1. I första stycket tydliggörs att
läkarvårdsersättning kan lämnas om läkaren vikarierar för en läkare
som får läkarvårdsersättning. En förutsättning är dock att läkaren
är tjänstledig från sin tjänst i landstinget, bolaget eller dylikt (se
prop. 1993/94:220, s. 79). Vidare görs en ändring i första stycket
som innebär att det blir möjligt för en läkare att få läkarvårdsersättning även om han eller hon samtidigt är anställd i något
landstings hälso- eller sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk
person inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt
bestämmande inflytande i. Förutsättningarna för att få läkarvårdsersättning är att läkaren i avtal med landstinget har kommit överens
om att läkaren får vara anställd på högst halvtid i något landstings
hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person
inom hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt
bestämmande inflytande i. Halvtidsbegreppet definieras i 8 § (se
kommentaren till 8 §).
26 § En läkare som begär läkarvårdsersättning ska medverka till att den egna
verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen för landstingets systematiska kvalitetsarbete.
Läkaren ska årligen till landstinget lämna en redovisning med uppgifter om
1. verksamhetens personal och medicintekniska utrustning,
2. antalet patientbesök,
3. utförda vårdåtgärder, och
4. andra uppgifter för uppföljning och utvärdering som följer av samverkansavtalet.
Av 6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att läkaren också ska lämna
uppgifter till hälsodataregister.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.3 och 6.5. I första stycket föreskrivs
att en läkare som begär läkarvårdsersättning ska medverka till att
den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen
för landstingets systematiska kvalitetsarbete. Bestämmelsen har
således fått en uttrycklig koppling till landstingets kvalitetsarbete
vilket innebär att det är landstinget som anger hur kvalitetsarbetet
ska bedrivas.
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Andra stycket föreskriver att läkaren årligen till landstinget ska
lämna en redovisning med uppgifter om verksamhetens personal
och medicintekniska utrustning, antal patientbesök, utförda vårdåtgärder samt andra uppgifter för uppföljning och utvärdering som
följer av samverkansavtalet. De tre första punkterna motsvarar vad
som gäller i dag medan den fjärde punkten är ny. Av första punkten
framgår att uppgifter om verksamhetens personal och medicintekniska utrustning ska redovisas till landstinget. Skälet av byte
från uttrycket ”mottagning” till uttrycket ”verksamhet” är att det
senare är det som normalt används för att beskriva en organisatorisk fristående enhet inom hälso- och sjukvården. Byte av
begrepp innebär ingen materiell skillnad från det som gäller i dag.
Av fjärde punkten framgår att även andra uppgifter för uppföljning
och utvärdering som följer av samverksamhetsavtalet ska redovisas
till landstinget. Dessa krav kan vara olika beroende på hur respektive landsting har utformat sitt systematiska kvalitetsarbete. Landstingen har även ett planeringsansvar enligt 7 kap. 2 § HSL och ska
vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av
andra vårdgivare.
26 a § Landstinget får kontrollera verksamhetens kvalitet och effektivitet samt att rätt
läkarvårdsersättning har betalats ut.
Läkaren ska på begäran av landstinget
1. lämna upplysningar om verksamheten och visa upp eller lämna ut handlingar
som rör verksamheten,
2. möjliggöra inspektion av lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder,
3. lämna ut patientjournal, och
4. visa upp patientjournal och övrigt material som rör undersökning, vård eller
behandling av patient.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.3 och 6.4.
Första stycket är nytt och anger att landstinget får kontrollera
verksamhetens kvalitet och effektivitet samt att rätt läkarersättning
har betalats ut. Bestämmelsen ger landstinget befogenhet att kontrollera verksamheten som erhåller ersättning enligt nationell taxa.
Andra stycket är delvis nytt men innehåller även bestämmelser
som finns i nuvarande 26 § tredje stycket.
Punkten 1 motsvarar delvis 26 § tredje stycket i den nuvarande
lydelsen.
Punkten 2 är ny. Läkaren ska på begäran av landstinget möjliggöra tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används av
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verksamheten. Landstinget har dock inte rätt att bereda sig tillträde
till bostäder. Inspektionen bör inte störa verksamheten mer än
nödvändigt.
Punkten 3 är ny och behandlas i avsnitt 6.4. Enligt punkt 3 ska
läkaren lämna ut patientjournal om landstinget begär detta.
Punkten 4 motsvarar delvis 26 § tredje stycket.
26 b § Om landstinget finner att läkaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 26 eller
26 a § och om underlåtenheten medför risk för ekonomisk skada för landstinget, får
landstinget förelägga läkaren att fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet får förenas
med vite.
Om ett föreläggande inte följs och om underlåtenheten har inneburit allvarlig
ekonomisk skada för landstinget, får landstinget stoppa utbetalning av läkarvårdsersättning till dess att läkaren fullgör sina skyldigheter.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.4.
Enligt första stycket får landstinget förelägga läkaren att fullgöra
sina skyldigheter när det gäller medverkan till att verksamheten
följs upp enligt 26 § eller 26 a §. Föreläggandet får förenas med vite.
Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1985:206). Av den lagen
följer bl.a. att vitets storlek ska vara sådant att vitet kan förväntas få
den förelagde att vidta den önskade åtgärden. Av 2 § viteslagen
följer vidare vissa krav på utformningen av ett vitesföreläggande.
Ett vitesföreläggande måste därutöver utformas så att adressaten
får klart för sig vad som krävs av honom eller henne för att undgå
att betala vitesbeloppet.
Enligt andra stycket får landstinget stoppa utbetalning av läkarvårdsersättning om föreläggandet inte följs och denna underlåtenhet har inneburit allvarlig ekonomisk skada för landstinget.
Ett sådant stopp av utbetalning av läkarvårdsersättning får pågå till
dess att läkaren fullgör sina skyldigheter.
26 c § Landstings beslut enligt 26 b § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.4.
Landstings beslut enligt 26 b § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det gäller såväl beslut av landstinget om att
stoppa utbetalning av läkarvårdsersättning men också beslut av
landstinget att förelägga läkaren att fullgöra sina skyldigheter.
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Förslaget till lag om ändring i lagen
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi

8 § Fysioterapiersättning lämnas endast till en fysioterapeut som senast ett år efter
det att verksamheten påbörjades bedriver privat fysioterapiverksamhet på heltid,
om inte fysioterapeuten i avtal med landstinget kommit överens om att bedriva
verksamheten på minst halvtid eller om annat följer av andra stycket eller 10 §. En
fysioterapeut anses som heltidsverksam om han eller hon arbetar minst 35 timmar
per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod
under de senaste två åren. En fysioterapeut anses som verksam på halvtid om han
eller hon arbetar minst 17,5 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst
denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.
Fysioterapiersättning lämnas även till en fysioterapeut som inte bedriver
verksamhet på heltid till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående
ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt
eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1. Ändringen i första stycket innebär en utvidgning i möjligheten för en fysioterapeut att kunna få
fysioterapiersättning. Avsteg från kravet att fysioterapeuten ska
arbeta heltid ska få göras om fysioterapeuten i avtal med landstinget har kommit överens om att bedriva verksamheten minst på
halvtid. Halvtidsbegreppet definieras i bestämmelsen. Av
bestämmelsen framgår att fysioterapeuten antingen kan fortlöpande visa att han eller hon arbetar minst 17,5 timmar per vecka i
genomsnitt eller att fysioterapeuten har arbetat minst denna tid
någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.
9 § Fysioterapiersättning lämnas inte till en fysioterapeut som är anställd i något
landstings hälso- och sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person inom
hälso- och sjukvården som landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande i.
Ersättning kan dock lämnas om fysioterapeuten är tjänstledig och vikarierar för en
annan fysioterapeut som får fysioterapiersättning. Fysioterapiersättning lämnas också
om fysioterapeuten i avtal med landstinget har kommit överens om att fysioterapeuten
får vara anställd på högst halvtid i något landstings hälso- och sjukvård eller i något
sådant bolag eller annan juridisk person som anges ovan. Med halvtid avses vad som
anges i 8 § första stycket.
Fysioterapiersättning lämnas inte till en fysioterapeut för verksamhet inom
företagshälsovård.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.1. I första stycket tydliggörs att
fysioterapiersättning kan lämnas om fysioterapeuten vikarierar för
en fysioterapeut som får fysioterapiersättning. En förutsättning är
dock att fysioterapeuten är tjänstledig från sin tjänst i landstinget,
69

Page 273 of 284

Författningskommentar

Ds 2018:31

bolaget eller dylikt (se prop. 1993/94:220, s. 79). Vidare görs en
ändring i första stycket som innebär att det blir möjligt för en
fysioterapeut att få fysioterapiersättning även om han eller hon
samtidigt är anställd i något landstings hälso- eller sjukvård eller i
ett bolag eller annan juridisk person inom hälso- och sjukvården
som landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande i. Förutsättningarna för att få fysioterapiersättning är att fysioterapeuten i
avtal med landstinget har kommit överens om att fysioterapeuten
får vara anställd på högst halvtid i något landstings hälso- och
sjukvård eller i ett bolag eller annan juridisk person inom hälsooch sjukvården som landstinget har ett rättsligt bestämmande
inflytande i. Halvtidsbegreppet definieras i 8 § (se kommentaren
till 8 §).
25 § En fysioterapeut som begär fysioterapiersättning enligt denna lag ska
medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen
för landstingets systematiska kvalitetsarbete.
Fysioterapeuten ska årligen till landstinget lämna en redovisning med uppgifter om
1. verksamhetens personal och medicintekniska utrustning,
2. antalet patientbesök,
3. utförda vårdåtgärder, och
4. andra uppgifter för uppföljning och utvärdering som följer av samverkansavtalet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 6.2 och 6.4. I första stycket föreskrivs
att en fysioterapeut som begär fysioterapiersättning ska medverka
till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas inom
ramen för landstingets systematiska kvalitetsarbete. Bestämmelsen
har således fått en uttrycklig koppling till landstingets kvalitetsarbete vilket innebär att det är landstinget som anger hur kvalitetsarbetet ska bedrivas.
Andra stycket föreskriver att fysioterapeuten årligen till landstinget ska lämna en redovisning med uppgifter om verksamhetens
personal och medicintekniska utrustning, antal patientbesök,
utförda vårdåtgärder samt andra uppgifter för uppföljning och
utvärdering som följer av samverkansavtalet. De tre första punkterna motsvarar vad som gäller i dag medan den fjärde punkten är
ny. Av första punkten framgår att uppgifter om verksamhetens
personal och medicintekniska utrustning ska redovisas till landstinget. Skälet av byte från uttrycket ”mottagning” till uttrycket
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”verksamhet” är att det senare är det som normalt används för att
beskriva en organisatorisk fristående enhet inom hälso- och sjukvården. Byte av begrepp innebär ingen materiell skillnad från det
som gäller i dag. Av fjärde punkten framgår att även andra uppgifter för uppföljning och utvärdering som följer av samverksamhetsavtalet ska redovisas till landstinget. Dessa krav kan vara
olika beroende på hur respektive landsting har utformat sitt systematiska kvalitetsarbete. Landstingen har även ett planeringsansvar
enligt 7 kap. 2 § HSL och ska vid planeringen beakta den hälso- och
sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare.
25 a § Landstinget får kontrollera verksamhetens kvalitet och effektivitet samt att rätt
ersättning för fysioterapi har betalats ut.
Fysioterapeuten ska på begäran av landstinget
1. lämna upplysningar om verksamheten och visa upp eller lämna ut handlingar
som rör verksamheten,
2. möjliggöra inspektion av lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, och
3. lämna ut patientjournal,
4. visa upp patientjournal och övrigt material som rör undersökning, vård eller
behandling av patient.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.3 och 6.4.
Första stycket är nytt och anger att landstinget får kontrollera
verksamhetens kvalitet och effektivitet samt att rätt fysioterapiersättning har betalats ut. Bestämmelsen ger landstinget befogenhet
att kontrollera verksamheten som erhåller ersättning enligt nationell taxa.
Andra stycket är delvis nytt men innehåller även bestämmelser
som finns i nuvarande 25 § tredje stycket.
Punkten 1 motsvarar delvis 25 § tredje stycket i den nuvarande
lydelsen.
Punkten 2 är ny. Fysioterapeuten ska på begäran av landstinget
möjliggöra tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används
av verksamheten. Landstinget har dock inte rätt att bereda sig tillträde till bostäder. Inspektionen bör inte störa verksamheten mer
än nödvändigt.
Punkten 3 är ny och behandlas i avsnitt 6.4. Enligt punkt 3 ska
fysioterapeuten lämna ut patientjournal om landstinget begär detta.
Punkten 4 motsvarar delvis 25 § tredje stycket.
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25 b § Om landstinget finner att fysioterapeuten inte fullgör sina skyldigheter enligt
25 eller 25 a § och om underlåtenheten medför risk för ekonomisk skada för landstinget, får landstinget förelägga fysioterapeuten att fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet får förenas med vite.
Om ett föreläggande inte följs och om underlåtenheten har inneburit allvarlig
ekonomisk skada för landstinget, får landstinget stoppa utbetalning av ersättning för
fysioterapi till dess att fysioterapeuten fullgör sina skyldigheter.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.4.
Enligt första stycket får landstinget förelägga fysioterapeuten att
fullgöra sina skyldigheter när det gäller medverkan till att verksamheten följs upp enligt 25 § eller 25 a §. Föreläggandet får
förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen
(1985:206). Av den lagen följer bl.a. att vitets storlek ska vara
sådant att vitet kan förväntas få den förelagde att vidta den önskade
åtgärden. Av 2 § viteslagen följer vidare vissa krav på utformningen
av ett vitesföreläggande. Ett vitesföreläggande måste därutöver
utformas så att adressaten får klart för sig vad som krävs av honom
eller henne för att undgå att betala vitesbeloppet.
Enligt andra stycket får landstinget stoppa utbetalning av
ersättning för fysioterapi om föreläggandet inte följs och denna
underlåtenhet har inneburit allvarlig ekonomisk skada för landstinget. Ett sådant stopp av utbetalning av ersättning för fysioterapi
får pågå till dess att fysioterapeuten fullgör sina skyldigheter.
25 c § Landstings beslut enligt 25 b § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Paragrafen, som är ny, behandlas i avsnitt 6.4.
Landstings beslut enligt 25 b § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Det gäller såväl beslut av landstinget om att stoppa
utbetalning av fysioterapiersättning men också beslut av landstinget att förelägga fysioterapeuten att fullgöra sina skyldigheter.
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1. Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Ju.

19. Resning vid nya uppgifter
om den tilltalades ålder. Ju.

2. Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit. Fi.

20. Tillstånd till offentlig danstillställning.
Ju.

3. Uppbörd av böter efter
EU:s dataskyddsreform. Ju.

21. Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet
och en effektivare hantering av
behörighetsärenden inom hälsooch sjukvården. S.

4. En ny stödordning för säkerhets
höjande åtgärder inom det civila
samhället. Ku.
5. Ny lag om koordineringsinsatser
inom hälso- och sjukvården. S.
6. Granskning av Transportstyrelsens
upphandling av it-drift. N.
7. Konsekvenser för arbetsgivare vid
återkallelse av uppehållstillstånd
för arbete. Ju.
8. Översyn av grundskyddet
för pensionärer. S.
9. Snabbare lagföring. Ju.
10. EU:s framtida jordbrukspolitik. N.
11. Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. S.
12. Anpassning av lagen om
passagerarregister till
EU:s dataskyddsreform. Ju.
13. Långsiktigt stöd till det civila
samhället. Ku.
14. Fördjupad översyn av Försvarsmaktens
logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling. Fö.
15. Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt. Ju.
16. Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll
av krigsmateriel. UD.

22. Genomförande av terrorismdirektivets
brottsofferbestämmelser. Ju.
23. Vissa frågor om barnpornografibrottet
och om avskaffad preskription för
allvarliga brott mot barn. Ju.
24. Genomförande av EU:s
geoblockeringsförordning. UD.
25. Avgiftsfrihet för screening
för livmodershalscancer. S.
26. Tjänstledighet för politiska uppdrag
på lokal och regional nivå i ett annat
land.
Undanröjande av ett gränshinder. Fi.
27. Anpassningar av svensk lag
med anledning av kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/161.
S.
28. Förlängt anställningsskydd
till 69 år. A.
29. Brott mot förtroendevalda. Ju.
30. Tillståndsprövning av vapendelar
m.m. Ju.
31. Utveckling av verksamheter som
bedrivs enligt lagen om lärkarvårds‑
ersättning och lagen om ersättning
för fysioterapi. S.

17. Ändring av det kön som framgår
av folkbokföringen. S.
18. Hyresgästskydd när en lägenhet
förstörs. Ju.

Page 277 of 284

Departementsserien 2018
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet

Brott mot förtroendevalda. [29]

Förlängt anställningsskydd till 69 år. [28]

Tillståndsprövning av vapendelar m.m.
[30]

Finansdepartementet
Reglering av mikrosimuleringsmodellen
Fasit. [2]
Tjänstledighet för politiska uppdrag på
lokal och regional nivå i ett annat land.
Undanröjande av ett gränshinder. [26]

Kulturdepartementet
En ny stödordning för säkerhetshöjande
åtgärder inom det civila samhället. [4]
Långsiktigt stöd till det civila
samhället. [13].

Försvarsdepartementet

Näringsdepartementet

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens
logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling. [14]

Granskning av Transportstyrelsens
upphandling av it-drift. [6]

Justitiedepartementet

Socialdepartementet

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. [1]

Ny lag om koordineringsinsatser inom
hälso- och sjukvården. [5]

Uppbörd av böter efter
EU:s dataskyddsreform. [3]
Konsekvenser för arbetsgivare
vid återkallelse av uppehållstillstånd
för arbete. [7]
Snabbare lagföring. [9]
Anpassning av lagen om passagerarregister
till EU:s dataskyddsreform [12]
Direktivet om ett ökat aktieägarengage
mang. Förslag till genomförande i
svensk rätt. [15]
Hyresgästskydd när en lägenhet
förstörs. [18]
Resning vid nya uppgifter om
den tilltalades ålder. [19]
Tillstånd till offentlig danstillställning.
[20]
Genomförande av terrorismdirektivets
brottsofferbestämmelser. [22]
Vissa frågor om barnpornografibrottet och
om avskaffad preskription för allvarliga
brott mot barn. [23]

EU:s framtida jordbrukspolitik. [10]

Översyn av grundskyddet
för pensionärer. [8]
Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.
[11]
Ändring av det kön som framgår
av folkbokföringen. [17]
Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet
och en effektivare hantering av
behörighetsärenden inom hälsooch sjukvården. [21]
Avgiftsfrihet för screening
för livmodershalscancer. [25]
Anpassningar av svensk lag
med anledning av kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/161.
[27]
Utveckling av verksamheter som bedrivs
enligt lagen om lärkarvårds‑
ersättning och lagen om ersättning
för fysioterapi. [31]

Page 278 of 284

Utrikesdepartementet
Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll
av krigsmateriel. [16]
Genomförande av EU:s
geoblockeringsförordning.[24]
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK135
Handläggare: Anders Unger, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2018-10-03

Regionstyrelsen

AB Destination Småland – översyn om alternativ
driftform

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att överföra verksamheten inom AB Destination Småland till Region Kronobergs
förvaltning.
Att därefter lägga bolaget AB Destination Smålands verksamhet vilande.

Sammanfattning
Regionstyrelsens ordförande uppdrog åt regiondirektören att utreda alternativa
driftsformer för den regionala turismorganisationen som idag drivs genom AB
Destination Småland.
Syftet med utredningen är att utgöra underlag för ägarbeslut kring AB Destination
Smålands framtida organisation och driftsform. Svensk Destinationsutveckling AB
har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört utredningen vilket resulterat i
rapporten ”Utredning om alternativa driftformer för den regionala turismverksamheten i Region Kronoberg”. De tre alternativ som utretts är:




Att fortsätta driva verksamheten på nuvarande sätt i bolagsform.
Att överföra verksamheten och driva den som en del i enheten ”Hållbar
Tillväxt under Regional Utveckling.
Att ändra ägandet och låta kommunerna tillsammans med regionen vara
ägare till bolaget.

Ordförandeberedningen förordar alternativ två, d.v.s. att verksamheten drivs
under enheten ”Hållbar tillväxt” med nuvarande strategisk inritning. De
huvudsakliga skälen till förordande av alternativ två är:




Förbättrade möjligheter att jobba med destinationsutveckling genom
närhet till de övriga regionala utvecklingsfrågorna. Särskilt näringsliv,
infrastruktur, kollektivtrafik samt attraktionskraftarbete.
Tydligare politisk styrning genom ordinarie nämndsstruktur.
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Diarienr: 18RGK135
Handläggare: Anders Unger, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2018-10-03



Effektiviseringsmöjligheter genom effektivare användning av
gemensamma resurser samt minskat dubbelarbete av bolaget och
förvaltning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Rapport ”Utredning om alternativa driftformer för den regionala
turism-verksamheten i Region Kronoberg”.
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