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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 november 2018.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

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

3

Tidssättning av motion – Grön
rehabilitering i Kronoberg (18RGK1652)
Förslag till beslut

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

Michael Öberg (MP) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
införande av grön rehabilitering som behandlingsform i Region
Kronoberg. Motionen har följande yrkande:
att undersöka möjligheterna att kunna upphandla eller på annat sätt
erbjuda grön rehabilitering som komplettering av annan vård i
Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Tidssättning av motion - Grön rehabilitering i Kronoberg
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 Motion till regionfullmäktige- Grön rehabilitering i Kronoberg

4

Tidssättning av motion – Successiv
avtrappning av partistöd (18RGK1636)
Förslag till beslut

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

Kjell Jormfeldt (MP) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
successiv avtrappning av Region Kronobergs partistöd för partier som
förlorar sin representation i regionfullmäktige. Motionen har följande
yrkanden:
att Region Kronoberg uppdaterar det befintliga arvodesreglementet på
ett sätt som möjliggör för ett parti som förlorat sin representation i
fullmäktige under en övergångstid erhålla ett reducerat partistöd samt
att nya regler för partistöd tillämpas från och med 2019.
Beslutsunderlag

 Tidssättning av motion - Successiv avtrappning av partistöd
 Motion till regionfullmäktige angående successiv avtrappning av
partistöd

5

Ansökan om omställningsstöd enligt
OPF-KL14 (18RGK1556)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att Charlotta Svanberg beviljas omställningsstöd motsvarande 12
månader i enlighet med vad som anges i Pensionsreglemente för
förtroendevalda inom Region Kronoberg.
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Sammanfattning

Charlotta Svanberg (S) har inkommit med en ansökan om
omställningsstöd enligt OPF-KL. Avgångsdatum är 2018-12-31.
Charlotta Svanberg har innehaft uppdrag i Region Kronoberg på 40
procent eller mer sedan 1 januari 2015.
Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för förtroendevalda
inom Region Kronoberg och är beslutande instans i ärendet.
Föreslås att Charlotta Svanberg beviljas omställningsstöd motsvarande
12 månader i enlighet med vad som anges i Pensionsreglemente för
förtroendevalda inom Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ansökan om omställningsstöd C.S.
 Ansökan om omställningstöd enligt OPF-KL
 Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL

6

Redovisning av indikatorer för
bedömning av Region Kronobergs
generella krisberedskap 2018
(18RGK1581)
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsens arbetsutskott är Krisledningsnämnd för Region
Kronoberg. Region Kronoberg redovisar årligen indikatorer för
bedömning av Region Kronobergs generella krisberedskap. Syftet med
bedömningen är att ge en övergripande bild av de förutsättningar Region
Kronoberg har att förebygga samt hantera extraordinära händelser.
Bedömningen har redovisats enligt styrande författningar till MSB,
Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen.
Utifrån det samlade underlaget bedöms Region Kronoberg ha goda
förutsättningar att hantera extraordinära händelser.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av indikatorer för bedömning av
Region Kronobergs generella krisberedskap 2018
 Inrapportering av indikatorer för Region Kronoberg 2018
 Landstingens/regionernas redovisning av indikatorer för generell
krisberedskap för 2018
 Redovisning av indikatorer för bedömning av Region Kronobergs
generella krisberedskap 2018

7

Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg – definition av
hållbarhetsbegreppet (17RK1047)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att ställa sig bakom definitionen av de tre hållbarhetsdimensionerna
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 122/17 att godkänna direktiv för
Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg samt att utse arbetsutskottets
ordinarie ledamöter till politisk styrgrupp för framtagandet av
programmet. Regiondirektörens ledningsgrupp är beredande inför den
politiska styrgruppen.
Hållbarhetsprogrammet ska fastställas av regionfullmäktige i april 2019.
Därefter ska regionstyrelsen fastställa årliga handlingsplaner i syfte att
konkretisera programmet, samt möjliggöra en årlig uppföljning av
detsamma.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 126/17 att
Hållbarhetsprogrammet ska omfatta fokusområdena Hållbar livsmiljö
och hälsa, Hållbar organisation och arbetsplats, Hållbar konsumtion och
produktion samt Hållbar samhällsplanering och minskad klimatpåverkan.
Föreslås att arbetsutskottet ställer sig bakom definitionen av de tre
hållbarhetsdimensionerna enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
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 Definition av de tre hållbarhetsdimensionerna i Hållbarhetsprogram
för Region Kronoberg

8

Miljöpris 2018 (18RGK552)
Sammanfattning

För att stimulera och uppmärksamma goda miljöinsatser delas ett internt
miljöpris ut i Region Kronoberg. Miljöpriset tilldelas en avdelning/enhet
som på ett tydligt sätt tagit initiativ till och ansvar för ett framåtsyftande
miljöarbete inom regionens verksamheter. En jury bestående av
regionstyrelsens arbetsutskott, regiondirektören och två representanter
från miljöenheten utser pristagare. Offentliggörande av pristagare sker i
samband med utdelning av miljöpriset på regionfullmäktige den 27
november 2018.
Följande kriterier gäller vid bedömningen av ansökningarna:
- Ett miljöarbete som påtagligt minskar verksamhetens miljöpåverkan.
- Är nytänkande och kreativt.
- Bidrar till att målen i miljöprogrammet kan uppnås.
- Uppmuntrar och inspirerar andra till att agera med större miljöhänsyn.
Beslutsunderlag

 Sammanfattning av nomineringar till miljöpris 2018

9

Inbjudningar till kurser och konferenser
(18RGK98)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar
att avböja inbjudan till Regiondagar i Kalmar län den 8 -9 november
2018..
att erbjuda NN att delta vid Dialogdag om EU:s sammanhållningspolitik
den 14 november 2018.
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Beslutsunderlag

 Inbjudan - Regiondagar 2018, 2018-11-08--09
 Inbjudan - Nationell dialogkonferens om EU:s
sammanhållningspolitik, 2018-11-14

10 Justering av regionstyrelsens protokoll
Förslag till beslut

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

11 Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den x november
2018.

12 Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

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

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Martin Myrskog, regiondirektör
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13 Månadsrapport oktober 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)
Sammanfattning

Månadsrapport för oktober 2018 färdigställs den 15 november 2018.

14 Delårsrapport augusti 2018
(18RGK1730)
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för egen del godkänna delårsrapport augusti 2018 samt
att rekommendera regionfullmäktige att godkänna delårsrapport augusti
2018.
Sammanfattning

Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-augusti
uppgår till 160 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 150
mnkr för 2018 vilket är 84 mnkr bättre än budgeterat.
Förtroende för hälso- och sjukvården minskar i såväl Kronobergs län
som i riket i övrigt. Det är inte en enskild faktor som avgör om länets
befolkning känner förtroende för hälso- och sjukvården utan det samlade
resultatet av vårt bemötande, tillgänglighet, kvalitet och möjligheten till
att vara en medskapande patient som avgör.
Totalt sett så har Region Kronoberg försämrat tillgängligheten i augusti
jämfört med föregående år och det krävs förbättringar av tillgängligheten
inom vården. Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten
till regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar
på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt
resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för
bedömning och om behov finns, tid till besök. Tillgängligheten till både
mottagning och operation för våra cancerpatienter är dock god.
Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av
patienterna i sluten vård. En stor del av dessa är vårdrelaterade
infektioner, trycksår eller läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i
vården är en vanlig orsak till att patientsäkerhetsrisker ökar.
Patientnämndens rapporter visar också att det är en vanlig orsak till
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klagomål från patienterna. Under senaste året har det skett en påtaglig
minskning av trycksår medan vårdrelaterade infektioner ger en mer
osäker bild beroende på olika mätmetoder.
Även inom kollektivtrafiken konstateras en försämring i nöjd
kundindex(NKI). Flytten av Växjö stadstrafik till Kronobergsgatan, och
den ökade gångväg detta medför för bytesresenärer, bedöms ha haft en
fortsatt negativ inverkan på NKI under året.
Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett resultat. Under
perioden har behovet av hyrpersonal avseende både läkare och
sjuksköterskor minskat markant i jämförelse med föregående period och
år.
Beslutsunderlag

 Delårsrapport augusti 2018
 Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2018

15 Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
(18RGK1002)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
bifogat förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av
regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram
verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även
en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och
händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs
verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget
och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
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Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig
inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen
ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas
och följas upp under hela perioden.
Beslutsunderlag

 § 75 RF Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
 Förslag till beslut - Budget 2019-2021
 Förslag till budget 2019 Region Kronoberg - S och V

16 Budget 2019 med flerårsplan Överföring av medel avseende anslag
för mobila läkare samt tandvård
(18RGK1002)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att överföra anslag för mobila läkare motsvarande 6 897 000 kronor från
regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens
driftbudget från och med 2019 och framåt samt
att överföra anslag för tandvård (N-tandvård, S-tandvård och Ftandvård) motsvarande 900 000 kronor från regionstyrelsens driftbudget
till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget från och med 2019 och
framåt.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har i och med ansvaret för Vårdval Kronoberg
budgetmedel för mobila läkare. Mobila läkare är anställda av och verkar
inom Medicin- och akutcentrum, vilket faller under Hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde och budgetram. Regionstyrelsen har
hittills överfört årliga bidrag för de mobila läkarna till medicin- och
akutcentrum. En överföring från regionstyrelsens driftbudget till hälsooch sjukvårdsnämndens driftbudget skulle ge en överensstämmelse
mellan budget och verksamhet samt minska administrationen. Föreslås
att 6 897 000 kronor överförs från regionstyrelsens driftbudget till hälsooch sjukvårdsnämndens driftbudget från och med 2019 och framåt.
Regionstyrelsen har även budgetmedel för Nödvändig tandvård (Ntandvård), tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling (Standvård) och tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
(F-tandvård). Enligt Tandvårdsförordningen har avgiftsfri tandvård
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införts för 20–23-åringar, vilket medfört att kostnaderna för N-, S- och
F-tandvård för dessa årskullar numera belastar Tandvårdscentrum.
Föreslås att 900 000 kronor överförs från regionstyrelsens driftbudget till
hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget från och med 2019 och
framåt.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - överföring av medel avseende anslag för mobila
läkare samt tandvård

17 Förslag till budgetprocess för Region
Kronoberg fr.o.m. 2020 (18RGK1705)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa budgetprocess för Region Kronoberg fr.o.m. 2020 enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning

Den politiska budgetprocessen föregås av och förutsätter en väl
fungerande beredningsprocess, där planeringsunderlag,
prioriteringsunderlag och verksamhetsresultat tas fram. Föreliggande
dokument beskriver beredningen kopplad till Region Kronobergs
budgetprocess. Dokumentet beskriver syfte och mål med processen samt
de olika momenten i processens olika faser.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer budgetprocess för Region
Kronoberg fr.o.m. 2020 enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Budgetprocess för Region Kronoberg fr.o. m. 2020
 Förslag till Region Kronobergs budgetprocess fr.o.m. 2020
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18 Tandvårdstaxor 2019 – allmänvårdstaxa
och specialistvårdstaxa (18RGK599)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Allmänvårdstaxan och Specialistvårdstaxan i enlighet med
bilaga 1-2 från och med 15 januari 2019 samt
att fastställa Friskvårdstaxan 2019 i enlighet med bilaga 3 från och med
den 1 mars 2019.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska fastställa tandvårdstaxor för 2019, dels
allmänvårdstaxa och dels specialistvårdstaxa. I taxorna föreslås en
generell höjning av samtliga åtgärder med 2,8 procent, för att täcka
kostnadsökningar. De nya tandvårdstaxorna föreslås gälla från den 15
januari 2019.
Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år
man fyller 23 år. Med frisktandvård betalas en fast summa per år, oavsett
vilken tandvård som behövs. Föreslås även att taxan för Frisktandvården
höjs med motsvarande 2,8 % från den 1/3 2019.
Beslutsunderlag






Förslag till Tandvårdstaxor 2019
Bilaga 1 Allmäntandvårdstaxa inkl. N-taxa
Bilaga 2 Specialisttaxa inkl N-taxa
Bilaga 3 Frisktandvårdstaxa 2019 förslag till mars 2019

19 Ny ersättningsmodell för
barntandvårdspeng för barn och unga
vuxna (18RGK1456)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att en ny ersättningsmodell för tandvården för barn och unga vuxna
införs 2019-01-01 inom befintlig ekonomisk ram.
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Sammanfattning

Andelen kariesfria tre- sex och tolvåringar minskar i Region Kronoberg
även om tandhälsan är fortsatt god generellt. Den goda tandhälsan är
dock inte jämnt fördelad. Samtidigt som att många barn är utan
kariesskador finns en grupp barn som har flera kariesskadade tänder.
Det nya förslaget till ersättningsmodell innebär en omfördelning av
barntandvårdsersättningen. Förslaget innebär att 20 procent av
kapitationen kommer att styras av CNI. Tandklinikens relativa CNI
baseras på den genomsnittlige vårdnadshavaren eller myndig persons risk
för ohälsa utifrån socioekonomiska variabler. Den lägsta möjliga
kapitationen blir 1122 kronor och den högsta 2066 kronor baserat på
dagens siffror och ska genomföras inom befintlig ekonomisk ram.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer ny ersättningsmodell för barn och
unga vuxna från och med 2019-01-01, i enlighet med beslutsunderlag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ny ersättningsmodell för barntandvårdspeng för
barn och unga
 Förslag till ersättningsmodell barntandvårdspeng

20 Vårdval Kronoberg - primärvård Uppdragsspecifikation 2019 med
Ekonomisk reglering (18RGK1020)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga
Ekonomisk reglering.
Sammanfattning

Ärendet återremitterades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26
september 2018 för att komplettera bilaga 1 med ett avsnitt om
”Ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg – Primärvård”.
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 4 037
kr i samband med beslut om budget för nästkommande år.
Prisuppräkning för år 2019 gjordes med 2,3 procent enligt LPIK
inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 23 kr
med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats
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fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2
procent uppgår den till 4 118 kr.
Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och
hälsoundersökning vid definierade psykiska funktionshinder har
tillkommit som delar i vårdcentralernas grunduppdrag. Särskild
ersättning utgår för dessa delar.
Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster
som exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på
andra enheter inom vårdvalet inkluderar även videomöte.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats. När
regionfullmäktige fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Beslutsunderlag

 Missiv vårdval primärvård uppdragsspecifikation 2019 181022
 Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation 2019
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2019 kompl med ACG CNI
ålder
 § 92 RF Vårdval Kronoberg - primärvård: Uppdragsspecifikation och
Övriga regleringar 2019

21 Partistöd 2019 (18RGK1684)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa partistöd 2019 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd
till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av
regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är representerade i
regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som
fastställdes av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av
ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett
mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2019 är fastställt av regeringen till 46 500 kronor.
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Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet
har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§
första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Partistöd 2019
 Partistöd 2019 beslutsunderlag

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

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att anslå 323 miljoner kronor för byggnadsinvestering,
att anslå 26 miljoner kronor för investering i utvändig mark,
att anslå 100 miljoner kronor för utrustningsinvestering,
att anslå 3,2 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget,
att anslå 13 miljoner kronor för driftkostnader gällande provisorium och
rivning av hus 4 A samt
att uppdra åt regiondirektören att inarbeta investeringens framtida
driftkostnadspåverkan i kommande budgetarbete.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fattade § 9/2018 inriktningsbeslut avseende utbyggnad
av Ljungby lasarett. Regionstyrelsen uppdrog åt regiondirektören att
bereda förslag till investeringsbeslut senast hösten 2018, för om- och
tillbyggnad av Ljungby lasarett utifrån alternativ 2 dvs. om- och
tillbyggnad av hus 1 D och 1 M, för akut, ambulans, jourläkarcentral,
röntgen, operation och sterilcentral.
Under våren 2018 har ett intensivt arbete, med stort och brett
engagemang av kompetens, bestående av verksamhetsrepresentanter,
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planerare, fastigheter samt arkitekter givit ett resultat till det beskrivande
underlag som är grunden för den fortsatta planeringen.
Projektets nybyggnadsyta uppgår till totalt 7633 m2 BTA (bruttoaria).
Utöver nybyggnadsytan för hus 1M kommer ytor i 1C och 1D
uppgående till totalt 3595 m2 BTA byggas om och verksamhetsanpassas.
Då projektet i sin helhet är färdigställt kommer ca 1340 m2 BTA vara
disponibla för framtida behov. Dessa ytor är fördelade inom
byggnaderna 1A, 1C, 1D och 1H.
Hus 1M integreras med befintlig byggnad vilket innebär att samtliga
tekniska försörjningssystem byggs samman vilket i sin tur innebär
utmaningar gällande eventuell miljöklassning av byggnaden. I
projekteringen kommer målet dock vara att 1M skall uppföras enligt
kraven motsvarande Miljöbyggnad Silver.
Cirka 700 kvm solceller kommer installeras på taket till 1M och beräknas
producera ca 90 MWh sol-el per år. Ekonomiskt så innebär det med
dagens energipriser en årlig besparing på ca 110 000 kr.
Projektet genererar markförändringar men parkeringssituationen inom
Ljungby Lasarettsområde som helhet kommer att ses över i samband
med framtagandet av en områdesövergripande fastighetsutvecklingsplan
som beräknas vara klar för beslut våren 2019.
Underlag för utrustning är framtaget i samverkan med
verksamhetsrepresentanter samt utifrån ordinarie utbytesplan för
utrustning.
Efter beslut påbörjas projekteringsfasen vilken beräknas till ca 1,5 år.
Byggtiden för 1M är därefter beräknad att pågå fram till utgången av
2022. Då 1M är färdigställt påbörjas ombyggnation och anpassning av
hus 1C och 1D vilka beräknas färdigställda vid utgången av 2025.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett
 Beslutsunderlag Inriktningsbeslut Ljungby lasarett
 §9 RS Inriktning för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett

23 Regional biblioteksplan för Blekinge och
Kronoberg 2019-2021 (18RGK1391)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
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att godkänna Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019–
2021 med reservation för redaktionella ändringar
Sammanfattning

Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2012 har
arbetats fram av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med inspel
från kommunbibliotekens tjänstepersoner. Den regionala
biblioteksverksamheten i Kronoberg är samordnad med Blekinge och
planen omfattar både Kronoberg och Blekinge.
Planen ska, tillsammans med de regionala kulturplanerna och
Bibliotekslagen (2013:801), fungera som styrdokument för
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. I bibliotekslagen står det att
det ska finnas en separat plan för den regionala biblioteksverksamheten
även om verksamheten finns med i den regionala kulturplanen.
Planen har antagits av Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs
styrgrupp samt av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd.
Dokumentet skickas vidare för layout och korrektur efter slutgiltigt
beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regional biblioteksplan för Blekinge och
Kronoberg 2019-2021
 Förslag till Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 20192021
 §53 KN Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 20192021

24 Svar på motion – Inför Grön
rehabilitering som behandlingsform
(18RGK899)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön
rehabilitering tillämpas i andra regioner, samt att uppdraget
återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2019 samt
att därmed anse motionen besvarad.
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Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C), Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson
(C) har i en motion föreslagit att införa Grön rehabilitering som
behandlingsform. Motionen lyfter fram behovet av att kunna erbjuda
grön rehabilitering för olika patientgrupper, som personer med
utmattningssyndrom, men också befolkningsgrupper, som ungdomar
som inte studerar eller arbetar. Det pågår liknande verksamhet i andra
regioner.
Enligt ett tidigare beslut i regionstyrelsen pågår en dialog mellan Region
Kronoberg och Linnéuniversitet gällande projektet ”Skogens
hälsofrämjande värden”. När det finns positiva resultat från den
pågående pilotstudien kan det bli aktuellt att utvidga satsningen med
patientrekrytering från någon av regionens mottagningar. Det skulle
därmed kunna utgöra en modell för grön rehabilitering som kan
vidareutvecklas och utvärderas för olika patientgrupper.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Inför Grön rebilitering som behandlingsform RSAU
 Motion till Regionfullmäktige - Inför Grön rehabilitering som
behandlingsform
 §133 HSN Svar på motion – Inför Grön rehabilitering som
behandlingsform

25 Svar på motion – Dans för att motverka
psykisk ohälsa bland unga flickor
(18RGK900)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att undersöka
möjligheterna att starta en försöksverksamhet med dans mot psykisk
ohälsa. Alltför många ungdomar uppvisar olika symptom på psykisk
ohälsa. Det tycks dessutom som att flickor i åldern 13 – 15 år har en
särskild risk för olika besvär. Deltagande i dansklasser under två terminer
har visat på god effekt.
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På Familjehälsan inom Barnkliniken pågår nu planering av en
pilotverksamhet. Det är av stor vikt att följa och utvärdera den planerade
pilotverksamheten, gärna med stöd från FoU Kronoberg. Om
genomförandet visar på positiva resultat bör ett fortsatt
implementeringsarbete kopplas till regionens samverkan med länets
kommuner och hanteras genom stöd av Avdelningen för folkhälsa och
social utveckling/Regional utveckling.
Beslutsunderlag

 §132 HSN Svar på motion – Dans för att motverka psykisk ohälsa
bland unga flickor
 Motion angående dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga
flickor
 Motion - Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor

26 Svar på motion – Förbättra vården för
ME-sjuka i länet (18RGK1271)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige besluta
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att Regionfullmäktige ska
ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå på
vilket sätt vi kan förbättra vården för ME-sjuka i länet, där utbildning
och samarbete med andra län är frågor som ska belysas. Medicinsk grupp
neurologi har tagit fram lokala riktlinjer för ME/CFS som har godkänts i
Medicinska kommitteen. Dessa riktlinjer ligger nu i beslutsprocess i
hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
Beslutsunderlag

 Svar på motion Förbättra vården för ME-sjuka i länet RSAU
 Motion - Förbättra vården för ME-sjuka i länet
 §134 HSN Svar på motion – Förbättra vården för ME-sjuka i länet
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27 ALMI Företagspartner Kronobergs län –
ägardirektiv 2019 (18RGK79)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län
2019.
Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning).
Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och påverkar inte
verksamheten i det regionala bolaget.
Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken
avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher
som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag
inom de kulturella och kreativa näringarna. I samband med
genomförandet av ALMI:s nya strategi, vilken trädde i kraft 1 januari
2018, digitaliseras stora delar av den inledande rådgivningen, varför
begreppet rådgivning tonas ner i ägaranvisningen till förmån för
begreppet affärsutveckling.
Strategin innebär att regionala, operativa partnerskap etableras för
arbetet med företag i startfasen, ett samarbete inom företagsfrämjande
systemet som redan är etablerat i Kronoberg. Hållbar tillväxt i
kundföretagen är ett av tre koncernövergripande mål enligt
målstrukturen för 2019.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer ägardirektiv för ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2019
 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB (ändringar
markerade)
 Bilaga - Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde
Företagspartner
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28 IT-plattform Småland & Öland AB bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal (18RGK80)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för
2019,
att fastställa bolagsordning för IT-plattform Småland & Öland AB samt
att fastställa aktieägaravtal för IT-plattform Småland & Öland AB.
Sammanfattning

IT-plattform Småland & Öland AB bildades 2014 gemensamt av
Regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län och Smålands Turism
AB i Jönköpings län med en ägarandel på en tredjedel vardera. Under
2017 begärde Smålands Turism AB utträde ur bolaget varvid övriga två
ägare erbjöds överta dess ägarandel. Region Kronoberg beslutade 201709-27 (RF §117) att avsätta 25 000 kronor för köp av 50 % av denna
ägarandel. Motsvarande beslut har också tagits av Regionförbundet i
Kalmar län. Köpet genomfördes i september 2018.
Den nya ägarsituationen och förändringar inom besöksnäringen
föranleder vissa förändringar i bolagets styrande dokument –
bolagsordning och ägardirektiv – och i det aktieägaravtal som reglerar
ägarnas relation och samverkan gentemot bolaget. Utarbetandet av dessa
förnyade styrdokument har skett i samverkan mellan de två ägarna. I
bifogade förslag till styrdokument har text från äldre dokument som
tagits bort strukits över och nya texter har markerats med gult.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut - ITplattform Småland och öarna
Beslutsunderlag - ägardirektiv, bolagsordning och samarbetsavtal
Förslag till bolagsordning m ändringar
Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2019
(ändringar markerade)
Aktieägaravtal för IT-plattform Småland & Öland (ändringar
markerade)
Samverkansavtal Smålands Turism, AB Destination Småland och
RFKL
Samarbetsavtal avseende webbdomäner Smålands Turism och ITplattform
Avtal om nyttjanderätt
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29 Länstransportplan för Kronobergs län
2018-2019 - Justering och slutlig
fastställelse (16RK2006)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 för
slutlig fastställelse.
Sammanfattning

Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 fastställdes av
regionfullmäktige 6 december 2017. Våren 2018 fastställde regeringen
den definitiva ekonomiska ramen för landets länstransportplaner. Under
2018 har också ny fakta framkommit vilket påverkar Kronobergs plan.
Detta medför att inför slutlig fastställelse har justeringar och
kompletteringar av planen behövt göras. Senast den 31 december ska
slutligt fastställd plan överlämnas till Näringsdepartementet.
Följande justeringar och kompletteringar har utförts:
- Regeringen fastställde den 31 maj 2018 den ekonomiska ramen för
landets länstransportplaner och att ramen skulle justeras utifrån uppgifter
från Trafikverket. Vid slutlig fastställelse av Länstransportplanen för
Kronobergs län 2018-2029 har ramen justerats, med en minskning på
39,3 miljoner kronor.
- I december 2017 fanns enbart en preliminär åtgärdsplan för länets
enskilda vägar. Efter remissbehandling av Trafikverket finns nu en slutlig
5-årsplan. Vid slutlig fastställelse av Länstransportplanen för Kronobergs
län 2018-2029 finns en slutlig åtgärdsplan för enskilda vägar.
- I december 2017 var LvG 941 Stenbrohult – Lillagården norr om
Fröseke (tidigare namngivning Grönskåra-Fröseke) en av de särskild
prioriterade vägarna för potten mindre investeringar. Under 2018 har ny
mer korrekt kostnadskalkyl tagits fram och kostnaden överskrider 25
miljoner kronor. Detta innebär att vägen måste vara prioriterad som
namngiven åtgärd i Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029
om Trafikverket ska kunna genomföra åtgärder.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Slutlig fasställels av LTP G-län
 Förslag slutlig LTP G-län 2018 - 2029
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 2018-10-24 LTP G-län Bilaga 1 och 2
 §179 RF Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029

30 Bidrag till ideella organisationer och
föreningar - regelverk (17RK2306)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa regelverk för Region Kronobergs bidrag till ideella
organisationer och föreningar.
Sammanfattning

Region Kronoberg tilldelar årligen bidrag till regionala föreningar utifrån
verksamhet som bedrivs i länet. I bidragssystemet ingår i huvudsak
föreningar inom området folkhälsa. För att förbättra styrningen och
bidragens koppling till regionens mål beslutade regionstyrelsen §
254/2017
att bidragssystemet upphör och istället görs om till överenskommelser
med de föreningar som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål
samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de
föreningar som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför
senare beslut i styrelsen.
En översyn av systemet har genomförts, främst utifrån de organisationer
som tidigare erhållit medel. Utifrån översynen har ett förslag till regelverk
för Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och föreningar
tagits fram. Under hösten 2018 kommer ett antal verksamhetssamtal om
möjliga längre överenskommelser genomföras med både befintliga och
nya aktörer.
Regelverket och överenskommelser fastställs av regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

 § 38 FHB Bidrag till ideella organisationer och föreningar - regelverk
 Förslag till beslut - Bidrag till ideella organisationer och föreningar regelverk
 Bidrag till ideella organisationer och föreningar - regelverk
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31 Centrala kollektivavtal: Ändringar och
tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK
16 - med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård (17RK899)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de
centrala parterna den 11 januari 2018 enats om i HÖK 16 i lydelse 201704-01.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet
Pacta och OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet
och Fysioterapeuterna) har 2018-01-11 enats om att HÖK 16 i lydelse
2017-04-01 ska tillföras bilagan Centrala parters syn på förutsättningar
för en välfungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5a). Mer information
framgår av bilaga.
Beslutsunderlag

 § 32 RSPU Centrala kollektivavtal: Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs förbundsområde
Hälso- och sjukvård
 Förslag till beslut - Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –
HÖK 16- i lydelse 2017-04-01 med OFR förbundsområde Hälso- och
sjukvård
 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna villkor samt
rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 16 (LOK 16) ersätter LOK 11
 SKL Cirkulär 18001 - Ändringar och tillägg i HÖK 16

32 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18RGK21-56 Upphandlingschef beslut 56/2018.
18RGK21-58 Upphandlingschef beslut 58/2018.
18RGK21-59 Upphandlingschef beslut 59/2018.
18RGK33-9 Chef inom respektive enhet beslut 9/2018 Tillsvidareanställningar under 2018-09-01--2018-09-30.
18RGK34-20 Regionstyrelsens ordförande beslut 20/2018 Remissyttrande över Ineras ramverk för gallring av information i 1177
Vårdguidens e-tjänster.
18RGK22-8 Fastighetschef beslut 8/2018 - Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018.
18RGK12-15 Regiondirektör beslut 15/2018 - Remissyttrande
detaljplan för Blåsippan 4 m fl Mossastan i Älmhult.
18RGK21-60 Upphandlingschef beslut 60/2018.
18RGK21-61 Upphandlingschef beslut 61/2018 - Upphandling av
utbildning i ledarskap.
18RGK29-43 Enhetschef vårdstöd beslut 43/2018 - Avskrivning av
fordran.
18RGK29-44 Enhetschef vårdstöd beslut 44/2018 - Avskrivning av
fordran.
18RGK29-45 Enhetschef vårdstöd beslut 45/2018 - Avskrivning av
fordran.
18RGK29-46 Enhetschef vårdstöd beslut 46/2018 - Avskrivning av
fordran.
18RGK20-24 Förhandlingschef beslut 19/2018 - Överenskommelse
om avslut av anställning.
18RGK23-1 Planeringschef beslut 1/2018 - Investeringar i
medicinteknisk utrustning, inventarier och övrig utrustning.

33 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

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

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Anmälningar

- 18RGK301-17 Protokoll från styrelsemöte i AB Transitio, 2018-05-24.
15RK11-241 Protokoll från Domarnämndens sammanträde 201710-10.
- Cirkulär 18:37 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021.
- Cirkulär 18:40 Överenskommelse träffad med samtliga fackliga
organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid.

34 Övriga beslutsärenden

35 Övriga informationsärenden
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Tidssättning av motion –
Grön rehabilitering i
Kronoberg

3
18RGK1652
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1652
Handläggare: Johan Jarl, kansliavdelningen
Datum: 2018-10-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

Tidssättning av motion – Grön rehabilitering i Kronoberg

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

Sammanfattning
Michael Öberg (MP) har lämnat en motion till regionfullmäktige om införande av
grön rehabilitering som behandlingsform i Region Kronoberg. Motionen har
följande yrkande:
Att undersöka möjligheterna att kunna upphandla eller på annat sätt erbjuda grön
rehabilitering som komplettering av annan vård i Kronoberg.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Grön rehabilitering Kronoberg

Sida 1 av 1
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Tidssättning av motion –
Successiv avtrappning av
partistöd

4
18RGK1636
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1636
Handläggare: Johan Jarl, kansliavdelningen
Datum: 2018-10-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

Tidssättning av motion – Successiv avtrappning av
partistöd

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

Sammanfattning
Kjell Jormfeldt (MP) har lämnat en motion till regionfullmäktige om successiv
avtrappning av Region Kronobergs partistöd för partier som förlorar sin
representation i regionfullmäktige. Motionen har följande yrkanden:
att Region Kronoberg uppdaterar det befintliga arvodesreglementet på ett sätt som
möjliggör för ett parti som förlorat sin representation i fullmäktige under en
övergångstid erhålla ett reducerat partistöd samt
att nya regler för partistöd tillämpas från och med 2019.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Successiv avtrappning av partistöd

Sida 1 av 1
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Ansökan om
omställningsstöd enligt
OPF-KL14

5
18RGK1556
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1556
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-10-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL14

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Charlotta Svanberg beviljas omställningsstöd motsvarande 12 månader i
enlighet med vad som anges i Pensionsreglemente för förtroendevalda inom
Region Kronoberg.

Sammanfattning
Charlotta Svanberg (S) har inkommit med en ansökan om omställningsstöd enligt
OPF-KL. Avgångsdatum är 2018-12-31. Charlotta Svanberg har innehaft uppdrag
i Region Kronoberg på 40 procent eller mer sedan 1 januari 2015.
Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för förtroendevalda inom
Region Kronoberg och är beslutande instans i ärendet.
Föreslås att Charlotta Svanberg beviljas omställningsstöd motsvarande 12 månader
i enlighet med vad som anges i Pensionsreglemente för förtroendevalda inom
Region Kronoberg.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL från Charlotta
Svanberg.
Beslutsunderlag Ansökan om anställningsstöd enligt OPF-KL
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1556
Handläggare: Ulrika J Gustafsson
Datum: 2018-10-08

Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL
Ärende
Charlotta Svanberg (S) har inkommit med ansökan om omställningsstöd enligt
OPF-KL. Avgångsdatum är 2018-12-31.
Charlotta Svanberg har innehaft uppdrag i Region Kronoberg på 40 procent eller
mer sedan 1 januari 2015.
Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för förtroendevalda inom
Region Kronoberg och är beslutande instans i ärendet.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)

Regionfullmäktige beslöt § 89/2014 att anta OPF-KL (Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda) enligt förslag från Sveriges
Kommuner och Landstings styrelse.
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL

Nedanstående villkor ska vara uppfyllda:





Uppdrag i Region Kronoberg på sammanlagt minst 40 %.
Minst 1 års sammanhängande uppdragstid i Region Kronoberg vid
avgången.
Ej fyllt 65 år vid avgången.

Regler för ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL











Varje år i uppdraget ger rätt till utbetalning i 3 månader av ekonomiskt
omställningsstöd.
Maximal utbetalningstid är 3 år.
Utbetalningarna kan ske som längst t o m månaden innan den
förtroendevalde fyller 65 år.
Ekonomiskt omställningsstöd beräknas på årsarvodet året före
avgångstidpunkten.
Storleken på omställningsstödet är 85 % år 1 och 2, och 60 % år 3.
Under utbetalningsår 2 och 3 ska det ekonomiska omställningsstödet
samordnas/minskas med förvärvsinkomster. Samordningen sker
månadsvis. Från samordningen undantas dock först ett belopp som per
månad räknat motsvarar 1/12 av gällande prisbasbelopp.
Omställningsstödet upphör om den förtroendevalde får nytt uppdrag i
Region Kronoberg på sammanlagt minst 40 %.
För att få ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1556
Handläggare: Ulrika J Gustafsson
Datum: 2018-10-08



Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och betalas ut av Region
Kronoberg.

Beviljande av ekonomiskt omställningsstöd
I enlighet med vad som anges i ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL)” föreslås Charlotta Svanberg beviljas ekonomiskt
omställningsstöd motsvarande 12 månader.
Baserat på den ersättning som Charlotta Svanberg haft från Region Kronoberg
under 2017 uppgår det ekonomiska omställningsstödet totalt till 481 416 kr.
Utbetalningstid
Omställningsstödet betalas ut månadsvis fördelat på 12 månader under perioden
2019-01-01 till och med 2019-12-31. Pensionsavgiften skuldförs årligen i Region
Kronobergs balansräkning.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1581
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-10-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

Förslag till beslut - Redovisning av indikatorer för
bedömning av Region Kronobergs generella
krisberedskap 2018

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

Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott är Krisledningsnämnd för Region Kronoberg.
Region Kronoberg redovisar årligen indikatorer för bedömning av Region
Kronobergs generella krisberedskap. Syftet med bedömningen är att ge en
övergripande bild av de förutsättningar Region Kronoberg har att förebygga samt
hantera extraordinära händelser. Bedömningen har redovisats enligt styrande
författningar till MSB, Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen.
Utifrån det samlade underlaget bedöms Region Kronoberg ha goda förutsättningar
att hantera extraordinära händelser.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Inrapportering av indikatorer för bedömning av Region Kronobergs
generella krisberedskap 2018
Landstingens/regionernas redovisning av indikatorer för generell
krisberedskap för 2018 (MSB)
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Säkerhetsenheten
2018-10-18

Redovisning av indikatorer för bedömning av Region
Kronobergs generella krisberedskap 2018
Syftet med bedömningen är att ge en övergripande bild av de förutsättningar
Region Kronoberg har att förebygga samt hantera extraordinära händelser.
Bedömningen har redovisats enligt styrande författningar till MSB,
Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen.

Ledning
Riskhantering
1. Landstinget har för mandatperioden rapporterat en sammanställd risk- och
sårbarhetsanalys till länsstyrelsen i enlighet med 4 § i denna författning.
Motivering:
Redovisning av risk- och sårbarhetsanalys enligt 4§
gjordes till Länsstyrelsen 2015.

Ja

Nej

2. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen fastställs av landstingets
ledning.
Motivering:
Redovisningen fastställs av Regionstyrelsens
arbetsutskott, tillika krisledningsnämnd för Region
Kronoberg.

Ja

Nej

3. Samtliga delar av landstingets verksamhet beaktas och vid behov
involveras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.
Motivering:

Ja

Page 41 of 528

Nej
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4. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid planering och beslut om
åtgärder för att stärka landstingets krisberedskap.
Exempel: landstinget beslutar hur de risker som identifierats i risk- och
sårbarhetsanalysen ska hanteras.
Motivering:
Region Kronoberg följer också upp att beslutade
åtgärder har vidtagits, samt bedömer effekterna av
desamma.

Ja

Nej

5. Relevanta delar av redovisningen från risk- och sårbarhetsanalysen görs tillgänglig
för
- beslutsfattare och anställda inom landstinget,
Ja
Nej
- berörda aktörer inom ansvarsområdet.
Ja
Nej
Motivering:

Ja

Nej

6. Det finns en övad och utbildad Tjänsteman i Beredskap (TiB) eller motsvarande som
har beredskap dygnet runt alla dagar på året.
Motivering:
Inom Region Kronoberg finns en TiB-organisation med
24/7 beredskap. Dessa personer utbildas och övas
årligen.

Ja

Nej

7. Landstinget bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna identifiera och varna
för extraordinära händelser.
Motivering:
Region Kronoberg följer omvärldsutvecklingen
löpande, exempelvis inträffade och pågående
händelser, bland annat via WIS samt
nationella/regionala samverkansmöten/nätverk.

Ja

Nej

Planering
8. Landstinget har en fastställd plan för hur de ska hantera extraordinära händelser som
beskriver
a. hur landstinget ska organisera sig under
en extraordinär händelse
(krishanteringsorganisation),
b. hur landstingets krishanteringsorganisation

2
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Ja

Nej

leder, samordnar, samverkar samt säkerställer
samband för att hantera en extraordinär händelse,
c. vilka lokaler för ledning och samverkan
som disponeras vid en extraordinär händelse.

Ja

Nej

Ja

Nej

Motivering:
Planer för hur allvarliga händelser (inklusive
extraordinära händelser) ska hanteras, organisering
och ledning under sådana händelser, samt
underliggande åtgärdskalendrar, finns på regional och
lokal nivå inom organisationen. Regional och lokal
krisledning finns inom organisationen.

Ja

Nej

9. Landstingets planering för att förebygga risker och sårbarheter samt
planer för att hantera extraordinära händelser är framtagen i samverkan
med andra aktörer, såväl offentliga som privata.
Motivering:
Samverkan sker löpande med privata aktörer
(vårdcentraler), Länsstyrelsen, kommuner i regionen
samt rättsväsendets aktörer. Bland annat i form av
”Krissamverkan Kronoberg”.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

10. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera
krishanteringsorganisationen.
Motivering:
Rutinerna finns preciserade i planer på såväl regional
som lokal nivå.
11. Det finns en beslutsordning med angivet mandat för
krishanteringsorganisationen.
Motivering:
Detta anges i aktuella krishanteringsplaner.
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12. Inom krishanteringsorganisationen finns möjlighet att
bedriva
a.
b.
c.
d.
e.
f.

operativ ledning
samverkan
omvärldsbevakning
framtagande av lägesbild
kriskommunikation
analys av händelseutvecklingen av en
händelse på kort och lång sikt

Motivering:

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja

Nej

Nej

13. Det finns rutiner och planer för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter som
landstinget bedriver eller ansvarar för.
Exempelvis kontinuitetsplaner. De samhällsviktiga verksamheter som landstinget
bedriver eller ansvarar för ska vara beskrivna inom risk- och sårbarhetsanalysen.
Motivering:
Kontinuitetsplaner och tillhörande åtgärdskalendrar
finns för service- och försörjning av samhällsviktig
verksamhet. I samhällsviktiga verksamheten finns
planer och åtgärdskalendrar för att kunna hantera
olika typer av scenarier/störningar/allvarliga
händelser.

Ja

Nej

14. Planen för hantering av extraordinära händelser samt planerna för att upprätthålla
samhällsviktig verksamhet kontrolleras minst en gång per år, och revideras vid
behov.
Motivering:
Frekvens och ansvar regleras i krishanteringsplan för
Region Kronoberg.

4
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Ja

Nej

Samverkan
15. Landstinget har tagit initiativ till att aktörer inom ansvarsområdet
samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
inför hanteringen av extraordinära händelser.
Motivering:
Samverkan sker mellan aktörer i länet, mellan
landsting/regioner i närliggande län, samt på nationell
nivå i olika forum.

Ja

Nej

16. Landstinget har fastställda rutiner för att upprätta och förmedla en samlad
lägesbild inom landstingets ansvarsområde avseende extraordinära
händelser.
Motivering:
Rutiner finns för att upprätta och förmedla en samlad
lägesbild inom egen organisation, samt i samverkan
med andra aktörer i länet i enlighet med MSB:s
grunder för samverkan och ledning.

Ja

Nej

Ja

Nej

17. Landstinget har fastställda rutiner för deltagande i
samverkanskonferenser.
Motivering:
Detta ingår bland annat i de arbetsuppgifter som vilar
på Tjänsteman i beredskap. Samverkanskonferenser
sker dels varje vecka (mellan TiB-funktioner hos länets
aktörer, med Socialstyrelsen), dels på nationell nivå
(bland annat NLK via SKL).
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18. Landstinget har fastställda rutiner för att information till allmänheten vid en
extraordinär händelse samordnas.
Motivering:
Rutiner finns framarbetade för att hantera
informationsgivning mellan krishanteringssystemets
aktörer i regionen.

Ja

Nej

Kommunikation
19. Det finns informationskanaler för att ta emot och dela information vid extraordinära
händelser.
-

internt inom landstinget
till andra landsting
till länsstyrelsen
till Socialstyrelsen
till andra krisberedskapsaktörer
till allmänheten

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Exempelvis genom WIS, Rakel, sociala medier, webbsidor,
VMA, informationsnumret 113 13 eller motsvarande.
Motivering:

Ja

Nej

20. Det finns alternativa lösningar för att upprätthålla landstingets prioriterade
kommunikation.
-

inom landstinget
till andra landsting
till Socialstyrelsen
till andra krisberedskapsaktörer
till allmänheten vid inträffad händelse

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Exempelvis alternativa lösningar för IT-, tele- och radiosystem.
Motivering:
Ja

Alternativa lösningar finns för IT- och
telekommunikation.

6
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Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Informationssäkerhet
21. Landstinget hanterar information säkert.
-

-

Landstinget bedriver ett systematiskt arbete med
informationssäkerhet i enlighet med tillämplig
informationssäkerhetsstandard (ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 27002) på området.
Landstinget har rutiner för att identifiera och
hantera kritiska beroenden till system och tjänster
för informationshantering som är av central
betydelse för landstingets verksamhet.

Motivering:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

22. Landstingen ställer krav på informationssäkerhet i förhållande till externa
aktörer.
-

När informationshantering upphandlas av
extern leverantör.
När landstingsverksamhet bedrivs av
extern leverantör.

Motivering:

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej
Nej

Kompetens
Utbildning
23. Personalen i krishanteringsorganisationen har utbildning och kännedom
om sin och landstingets roll och ansvar vid en extraordinär händelse.
Motivering:

Ja

Nej

24. Personalen i krishanteringsorganisationen har kännedom om andra
relevanta aktörers roller och ansvar vid extraordinära händelser.
Motivering:
Delvis. Vissa centrala funktioner i
krishanteringsorganisationen har god kunskap.
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Nej
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Övning
25. Finns det en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden som efterföljs?
Motivering:

Ja

Nej

26. Har landstingets krisledningsnämnd övats under det gångna året?
Motivering:
Nej. Övning har planerats till 2019 på grund av val och
de eventuella förändringar detta kan medföra i Region
Kronobergs krisledningsnämnd.

Ja

Nej

27. Har krishanteringsorganisationen övats under det gångna året?
Motivering:
Krishanteringsorganisationen har övats/prövats
genom ett antal inträffade händelser.

Ja

Nej

28. Har landstinget under det gångna året deltagit i planering, genomförande eller
utvärdering av samverkansövning på regional och/eller nationell nivå?
Exempelvis övas rutiner för samlad lägesbild, deltagande i samverkanskonferenser
och samordning av information till allmänheten vid en extraordinär händelse.
Motivering:
Bland annat planering av större civilförsvarsövning.

Ja

Nej

29. Har landstinget utvärderat de övningar som genomförts under det gångna året?
För att svara ja krävs att både styrkor och svagheter hos landstingets egen
krisberedskap har utvärderats. Vidare ska landstingets förmåga att samverka med
andra aktörer ha utvärderats.
Motivering:
Men de skarpa händelser som inträffat har utvärderats
utifrån styrkor och svagheter.

8
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Ja

Nej

30. Har landstinget rutiner för att ta till vara erfarenheter från inträffade
händelser och övningar?
Motivering:
Det finns en tydlig rutin för hur bland annat händelser
ska utvärderas, samt ansvar i detta arbete.

Ja

Nej

Resurser
31. Landstinget har en behovsanalys av vilka materiella och personella
resurser som krävs för att hantera extraordinära händelser.
Motivering:
En sådan behovsanalys har inte genomförts på
detaljnivå avseende resurser.

Ja

Nej

En behovsanalys kommer att genomföras på
regionövergripande nivå under 2019.

32. Landstinget har uppdaterad/aktuell dokumentation rörande vilka interna
materiella och personella resurser som finns att tillgå vid en extraordinär
händelse.
Exempelvis mobil reservkraft, pumpar, sandsäckar.
Motivering:

Ja

Nej

33. Det finns rutiner för att genomföra underhåll och kontrollera
funktionalitet på de materiella resurserna som endast används vid
extraordinära händelser.
Motivering:
Rutiner finns inom fastighetsorganisationen.
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Nej
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34. Det finns avtal och/eller överenskommelser med externa aktörer om
förstärkningsresurser vid extraordinära händelser.
Motivering:
I dagsläget finns inga avtal med frivilligorganisationer
eller Frivilliga resursgrupper (FRG).

Ja

Nej

Däremot finns överenskommelse med andra
krishanteringsaktörer inom och utom länet gällande
materiella förstärkningsresurser.
35. Det finns rutiner för att begära och ta emot förstärkningsresurser (materiella och
personella) från externa aktörer (lokala/regionala/nationella/internationella) i
samband med extraordinära händelser.
Motivering:
Sådana rutiner saknas i dagsläget.

Ja

Nej

Rutiner kommer att upprättas under 2019.
36. Lokalerna till krishanteringsorganisationen är utrustade och testade avseende
åtminstone
a. elförsörjning, med möjlighet till reservkraftsförsörjning, till lokaler, arbetsplatser och
tekniska system med en uthållighet om minst
en vecka,
Ja
Nej
b. it-försörjning,
Ja
Nej
c. tekniska system för kommunikation och
samlad lägesbild (t.ex. Rakel och WIS),
Ja
Nej
d. tillgång till vatten för hantering av mat, dryck
och hygien som medger uthållighet om minst
en vecka.
Ja
Nej
Motivering:

Ja

Nej

37. Det finns utpekad alternativ lokalisering för krishanteringsorganisationen.
Motivering:
Alternativ lokalisering finns utpekad på regional och
lokal nivå inom organisationen.

10
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Ja

Nej

Från:
Till:

Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Uppvall Malin
regionnorrbotten@norrbotten.se; landstinget@vll.se; region@regionjh.se; region.vasternorrland@rvn.se;
rg@regiongavleborg.se; landstinget.dalarna@ltdalarna.se; region@regionvastmanland.se;
regionen@regionorebrolan.se; diariet@liv.se; post@vgregion.se; regionen@regionhalland.se;
region@skane.se; landstinget.blekinge@ltblekinge.se; regiongotland@gotland.se; info@rfkl.se; Region
Kronoberg Officiell brevlåda; regionen@rjl.se; region@regionostergotland.se; landstinget.sormland@dll.se;
region.uppsala@regionuppsala.se; landstinget@sll.se
Holmberg Daniel
Landstingens redovisning av indikatorer för generell krisberedskap 2018
den 28 september 2018 10:48:14
Landstingens redovisning av indikatorer för generell krisberedskap för 2018.pdf

Hej,
Information om rapporteringen av landstingens redovisning av indikatorer för generell
krisberedskap 2018.

Med vänlig hälsning
Malin Uppvall
---------------------------------------------Malin Uppvall
Samordnare kommuner och landsting
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för samverkan och planering
651 81 Karlstad
Växel 0771-240 240
Besöksadress: Norra Klaragatan 18
Mobil: 072-222 79 88
Telefon: 010-240 53 28
E-post: malin.uppvall@msb.se
www.msb.se
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Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

PM

1 (2)

Datum

Diarienr

2017-09-28

2018–09987

US-SOP
Malin Uppvall
Malin.Uppvall@msb.se

Landstingens/regionernas redovisning av
indikatorer för generell krisberedskap för
2018
Landstingen/regionerna ska följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och
rapportera sin generella krisberedskap enligt indikatorer för landstingens
generella krisberedskap1. Syftet med bedömningen är att få en övergripande
bild av de förutsättningar landstingen/regionerna har att förebygga och
hantera extraordinära händelser.
Rapporteringen av indikatorerna görs till Socialstyrelsen, MSB och
länsstyrelsen senast den 31 oktober under de år då en redovisning av resultatet
av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (4 § i föreskrifterna) inte behöver
lämnas.
Enligt 5 § i RSA-föreskrifterna ska rapporteringen ske i elektronisk form om
inte särskilda skäl föreligger eller enligt förutsättningar som MSB beslutar.
MSB och Socialstyrelsen har i dialog enats om att landstingens redovisningar
av indikatorerna rapporteras i MSB:s verktyg för redovisning av RSA senast
den 31 oktober 2018.

Certifikat för inloggning
För att kunna logga in i verktyget behöver du ha ett certifikat, som utfärdas av
MSB. När MSB har godkänt din ansökan får du ett epostmeddelande med
instruktioner om hur du laddar ner och installerar certifikatet. När du
installerat ditt certifikat loggar du in här:
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/Risk--ochsarbarhetsanalyser/Har-ansoker-du-om-personligt-certifikat/
När MSB har godkänt ansökan skickas certifikatet till dig per epost. När du har
installerat ditt certifikat loggar du in här:
https://psb.msb.se/msb-rsa-web/

1

MSB-51.1

Enligt 5§ Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:4) om
landstings risk- och sårbarhetsanalyser
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Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

PM

2 (2)

Datum

Diarienr

2017-09-28

2018–09987

För frågor och stöd kring verktyget kan du kontakta MSB:s kundtjänst på tfn
010-240 55 55 alt. kundtjanst@msb.se.

Tänk på att ansöka om certifikat för inloggning till RSAredovisningsverktyget i god tid innan rapporteringen. Har du redan ett
certifikat behöver du inte ansöka om ett nytt.

Med vänlig hälsning,

Malin Uppvall
Enheten för samverkan och planering (US-SOP)
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2018-10-19

Redovisning av indikatorer för bedömning av Region
Kronobergs generella krisberedskap 2018
Syftet med bedömningen är att ge en övergripande bild av de förutsättningar
Region Kronoberg har att förebygga samt hantera extraordinära händelser.
Bedömningen har redovisats enligt styrande författningar till MSB,
Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen.

Ledning
Riskhantering
1. Landstinget har för mandatperioden rapporterat en sammanställd risk- och
sårbarhetsanalys till länsstyrelsen i enlighet med 4 § i denna författning.
Motivering:
Redovisning av risk- och sårbarhetsanalys enligt 4§
gjordes till Länsstyrelsen 2015.

Ja

Nej

2. Redovisningen av risk- och sårbarhetsanalysen fastställs av landstingets
ledning.
Motivering:
Redovisningen fastställs av Regionstyrelsens
arbetsutskott, tillika krisledningsnämnd för Region
Kronoberg.

Ja

Nej

3. Samtliga delar av landstingets verksamhet beaktas och vid behov
involveras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.
Motivering:

Ja
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Nej
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4. Risk- och sårbarhetsanalysen används som underlag vid planering och beslut om
åtgärder för att stärka landstingets krisberedskap.
Exempel: landstinget beslutar hur de risker som identifierats i risk- och
sårbarhetsanalysen ska hanteras.
Motivering:
Ja

Region Kronoberg följer också upp att beslutade
åtgärder har vidtagits, samt bedömer effekterna av
desamma.

Nej

5. Relevanta delar av redovisningen från risk- och sårbarhetsanalysen görs tillgänglig
för
- beslutsfattare och anställda inom landstinget,
Ja
Nej
- berörda aktörer inom ansvarsområdet.
Ja
Nej
Motivering:

Ja

Nej

6. Det finns en övad och utbildad Tjänsteman i Beredskap (TiB) eller motsvarande som
har beredskap dygnet runt alla dagar på året.
Motivering:
Inom Region Kronoberg finns en TiB-organisation med
24/7 beredskap. Dessa personer utbildas och övas
årligen.

Ja

Nej

7. Landstinget bedriver omvärldsbevakning i syfte att tidigt kunna identifiera och varna
för extraordinära händelser.
Motivering:
Region Kronoberg följer omvärldsutvecklingen
löpande, exempelvis inträffade och pågående
händelser, bland annat via WIS samt
nationella/regionala samverkansmöten/nätverk.

Ja

Nej

Planering
8. Landstinget har en fastställd plan för hur de ska hantera extraordinära händelser som
beskriver
a. hur landstinget ska organisera sig under
en extraordinär händelse
(krishanteringsorganisation),
b. hur landstingets krishanteringsorganisation
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Ja

Nej

leder, samordnar, samverkar samt säkerställer
samband för att hantera en extraordinär händelse,
c. vilka lokaler för ledning och samverkan
som disponeras vid en extraordinär händelse.

Ja

Nej

Ja

Nej

Motivering:
Planer för hur allvarliga händelser (inklusive
extraordinära händelser) ska hanteras, organisering
och ledning under sådana händelser, samt
underliggande åtgärdskalendrar, finns på regional och
lokal nivå inom organisationen. Regional och lokal
krisledning finns inom organisationen.

Ja

Nej

9. Landstingets planering för att förebygga risker och sårbarheter samt
planer för att hantera extraordinära händelser är framtagen i samverkan
med andra aktörer, såväl offentliga som privata.
Motivering:
Samverkan sker löpande med privata aktörer
(vårdcentraler), Länsstyrelsen, kommuner i regionen
samt rättsväsendets aktörer. Bland annat i form av
”Krissamverkan Kronoberg”.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

10. Det finns dokumenterade rutiner för att aktivera
krishanteringsorganisationen.
Motivering:
Rutinerna finns preciserade i planer på såväl regional
som lokal nivå.

11. Det finns en beslutsordning med angivet mandat för
krishanteringsorganisationen.
Motivering:
Detta anges i aktuella krishanteringsplaner.
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12. Inom krishanteringsorganisationen finns möjlighet att
bedriva
a.
b.
c.
d.
e.
f.

operativ ledning
samverkan
omvärldsbevakning
framtagande av lägesbild
kriskommunikation
analys av händelseutvecklingen av en
händelse på kort och lång sikt

Motivering:

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja

Nej

Nej

13. Det finns rutiner och planer för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter som
landstinget bedriver eller ansvarar för.
Exempelvis kontinuitetsplaner. De samhällsviktiga verksamheter som landstinget
bedriver eller ansvarar för ska vara beskrivna inom risk- och sårbarhetsanalysen.
Motivering:
Kontinuitetsplaner och tillhörande åtgärdskalendrar
finns för service- och försörjning av samhällsviktig
verksamhet. I samhällsviktiga verksamheten finns
planer och åtgärdskalendrar för att kunna hantera
olika typer av scenarier/störningar/allvarliga
händelser.

Ja

Nej

14. Planen för hantering av extraordinära händelser samt planerna för att upprätthålla
samhällsviktig verksamhet kontrolleras minst en gång per år, och revideras vid
behov.
Motivering:
Frekvens och ansvar regleras i krishanteringsplan för
Region Kronoberg.
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Ja

Nej

Samverkan
15. Landstinget har tagit initiativ till att aktörer inom ansvarsområdet
samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
inför hanteringen av extraordinära händelser.
Motivering:
Samverkan sker mellan aktörer i länet, mellan
landsting/regioner i närliggande län, samt på nationell
nivå i olika forum.

Ja

Nej

16. Landstinget har fastställda rutiner för att upprätta och förmedla en samlad
lägesbild inom landstingets ansvarsområde avseende extraordinära
händelser.
Motivering:
Rutiner finns för att upprätta och förmedla en samlad
lägesbild inom egen organisation, samt i samverkan
med andra aktörer i länet i enlighet med MSB:s
grunder för samverkan och ledning.

Ja

Nej

Ja

Nej

17. Landstinget har fastställda rutiner för deltagande i
samverkanskonferenser.
Motivering:
Detta ingår bland annat i de arbetsuppgifter som vilar
på Tjänsteman i beredskap. Samverkanskonferenser
sker dels varje vecka (mellan TiB-funktioner hos länets
aktörer, med Socialstyrelsen), dels på nationell nivå
(bland annat NLK via SKL).
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18. Landstinget har fastställda rutiner för att information till allmänheten vid en
extraordinär händelse samordnas.
Motivering:
Rutiner finns framarbetade för att hantera
informationsgivning mellan krishanteringssystemets
aktörer i regionen.

Ja

Nej

Kommunikation
19. Det finns informationskanaler för att ta emot och dela information vid extraordinära
händelser.
-

internt inom landstinget
till andra landsting
till länsstyrelsen
till Socialstyrelsen
till andra krisberedskapsaktörer
till allmänheten

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Exempelvis genom WIS, Rakel, sociala medier, webbsidor,
VMA, informationsnumret 113 13 eller motsvarande.
Motivering:

Ja

Nej

20. Det finns alternativa lösningar för att upprätthålla landstingets prioriterade
kommunikation.
-

inom landstinget
till andra landsting
till Socialstyrelsen
till andra krisberedskapsaktörer
till allmänheten vid inträffad händelse

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Exempelvis alternativa lösningar för IT-, tele- och radiosystem.
Motivering:
Ja

Alternativa lösningar finns för IT- och
telekommunikation.
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Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Informationssäkerhet
21. Landstinget hanterar information säkert.
-

-

Landstinget bedriver ett systematiskt arbete med
informationssäkerhet i enlighet med tillämplig
informationssäkerhetsstandard (ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 27002) på området.
Landstinget har rutiner för att identifiera och
hantera kritiska beroenden till system och tjänster
för informationshantering som är av central
betydelse för landstingets verksamhet.

Motivering:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

22. Landstingen ställer krav på informationssäkerhet i förhållande till externa
aktörer.
-

När informationshantering upphandlas av
extern leverantör.
När landstingsverksamhet bedrivs av
extern leverantör.

Motivering:

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej
Nej

Kompetens
Utbildning
23. Personalen i krishanteringsorganisationen har utbildning och kännedom
om sin och landstingets roll och ansvar vid en extraordinär händelse.
Motivering:

Ja

Nej

24. Personalen i krishanteringsorganisationen har kännedom om andra
relevanta aktörers roller och ansvar vid extraordinära händelser.
Motivering:
Delvis. Vissa centrala funktioner i
krishanteringsorganisationen har god kunskap.
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Övning
25. Finns det en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden som efterföljs?
Motivering:

Ja

Nej

26. Har landstingets krisledningsnämnd övats under det gångna året?
Motivering:
Nej. Övning har planerats till 2019 på grund av val och
de eventuella förändringar detta kan medföra i Region
Kronobergs krisledningsnämnd.

Ja

Nej

27. Har krishanteringsorganisationen övats under det gångna året?
Motivering:
Krishanteringsorganisationen har övats/prövats
genom ett antal inträffade händelser.

Ja

Nej

28. Har landstinget under det gångna året deltagit i planering, genomförande eller
utvärdering av samverkansövning på regional och/eller nationell nivå?
Exempelvis övas rutiner för samlad lägesbild, deltagande i samverkanskonferenser
och samordning av information till allmänheten vid en extraordinär händelse.
Motivering:
Bland annat planering av större civilförsvarsövning.

Ja

Nej

29. Har landstinget utvärderat de övningar som genomförts under det gångna året?
För att svara ja krävs att både styrkor och svagheter hos landstingets egen
krisberedskap har utvärderats. Vidare ska landstingets förmåga att samverka med
andra aktörer ha utvärderats.
Motivering:
Men de skarpa händelser som inträffat har utvärderats
utifrån styrkor och svagheter.

8
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Ja

Nej

30. Har landstinget rutiner för att ta till vara erfarenheter från inträffade
händelser och övningar?
Motivering:
Det finns en tydlig rutin för hur bland annat händelser
ska utvärderas, samt ansvar i detta arbete.

Ja

Nej

Resurser
31. Landstinget har en behovsanalys av vilka materiella och personella
resurser som krävs för att hantera extraordinära händelser.
Motivering:
En sådan behovsanalys har inte genomförts på
detaljnivå avseende resurser.

Ja

Nej

En behovsanalys kommer att genomföras på
regionövergripande nivå under 2019.

32. Landstinget har uppdaterad/aktuell dokumentation rörande vilka interna
materiella och personella resurser som finns att tillgå vid en extraordinär
händelse.
Exempelvis mobil reservkraft, pumpar, sandsäckar.
Motivering:

Ja

Nej

33. Det finns rutiner för att genomföra underhåll och kontrollera
funktionalitet på de materiella resurserna som endast används vid
extraordinära händelser.
Motivering:
Rutiner finns inom fastighetsorganisationen.
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34. Det finns avtal och/eller överenskommelser med externa aktörer om
förstärkningsresurser vid extraordinära händelser.
Motivering:
I dagsläget finns inga avtal med frivilligorganisationer
eller Frivilliga resursgrupper (FRG).

Ja

Nej

Däremot finns överenskommelse med andra
krishanteringsaktörer inom och utom länet gällande
materiella förstärkningsresurser.

35. Det finns rutiner för att begära och ta emot förstärkningsresurser (materiella och
personella) från externa aktörer (lokala/regionala/nationella/internationella) i
samband med extraordinära händelser.
Motivering:
Sådana rutiner saknas i dagsläget.

Ja

Nej

Rutiner kommer att upprättas under 2019.

36. Lokalerna till krishanteringsorganisationen är utrustade och testade avseende
åtminstone
a. elförsörjning, med möjlighet till reservkraftsförsörjning, till lokaler, arbetsplatser och
tekniska system med en uthållighet om minst
en vecka,
Ja
Nej
b. it-försörjning,
Ja
Nej
c. tekniska system för kommunikation och
samlad lägesbild (t.ex. Rakel och WIS),
Ja
Nej
d. tillgång till vatten för hantering av mat, dryck
och hygien som medger uthållighet om minst
en vecka.
Ja
Nej
Motivering:

Ja

Nej

37. Det finns utpekad alternativ lokalisering för krishanteringsorganisationen.
Motivering:
Alternativ lokalisering finns utpekad på regional och
lokal nivå inom organisationen.
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Hållbarhetsprogram för
Region Kronoberg –
definition av
hållbarhetsbegreppet
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1047
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-10-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg – definition av
hållbarhetsbegreppet

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom definitionen av de tre hållbarhetsdimensionerna enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade § 122/17 att godkänna direktiv för Hållbarhetsprogram
för Region Kronoberg samt att utse arbetsutskottets ordinarie ledamöter till
politisk styrgrupp för framtagandet av programmet. Regiondirektörens
ledningsgrupp är beredande inför den politiska styrgruppen.
Hållbarhetsprogrammet ska fastställas av regionfullmäktige i april 2019. Därefter
ska regionstyrelsen fastställa årliga handlingsplaner i syfte att konkretisera
programmet, samt möjliggöra en årlig uppföljning av detsamma.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 126/17 att Hållbarhetsprogrammet ska
omfatta fokusområdena Hållbar livsmiljö och hälsa, Hållbar organisation och
arbetsplats, Hållbar konsumtion och produktion samt Hållbar samhällsplanering
och minskad klimatpåverkan.
Föreslås att arbetsutskottet ställer sig bakom definitionen av de tre
hållbarhetsdimensionerna enligt föreliggande förslag.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beskrivning av hållbarhetsdimensionerna i Hållbarhetsprogram för
Region Kronoberg

Sida 1 av 1
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1047
Handläggare: Helen Pentilää, Kansliavdelningen
Datum: 2018-10-23

Förslag till definition av de tre hållbarhetsdimensionerna i
Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
Ärende
Regionstyrelsen beslutade § 122/17 att godkänna direktiv för Hållbarhetsprogram
för Region Kronoberg samt att utse arbetsutskottets ordinarie ledamöter till
politisk styrgrupp för framtagandet av programmet. Regiondirektörens
ledningsgrupp är beredande inför den politiska styrgruppen.
Hållbarhetsprogrammet ska fastställas av regionfullmäktige i april 2019. Därefter
ska regionstyrelsen fastställa årliga handlingsplaner i syfte att konkretisera
programmet, samt möjliggöra en årlig uppföljning av detsamma.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 126/17 att Hållbarhetsprogrammet ska
omfatta fokusområdena Hållbar livsmiljö och hälsa, Hållbar organisation och
arbetsplats, Hållbar konsumtion och produktion samt Hållbar samhällsplanering
och minskad klimatpåverkan.
Föreslås att arbetsutskottet ställer sig bakom definitionen av de tre
hållbarhetsdimensionerna enligt föreliggande förslag.

Definition
En hållbar utveckling tillgodoser alla människors behov och mänskliga rättigheter
idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Vårt
arbete för en hållbar utveckling vilar på tre ben; social, ekologisk och ekonomisk
utveckling. De tre perspektiven är lika viktiga och varandras förutsättningar.
Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna och en långsiktig ekonomisk
hushållning är en förutsättning samt ett medel för hållbar utveckling.
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög
tolerans där människors lika värde står i centrum kräver att människor känner tillit
och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. För oss
innebär det att vi ska utgå ifrån respekt för människan och verka för goda
levnadsvillkor för alla.
Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att skydda planeten från att förstöras
genom att långsiktigt förvalta naturresurser, konsumera och producera hållbart
samt vidta åtgärder mot klimatförändringar. För oss innebär det att vi ska hushålla
med resurser, minimera utsläpp till luft och vatten, bevara biologisk mångfald och
ekosystemtjänster samt verka för en hållbar konsumtion, produktion och
samhällsplanering.
Ekonomisk hållbarhet innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella
resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar för en varaktig, inkluderande och
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1047
Handläggare: Helen Pentilää, Kansliavdelningen
Datum: 2018-10-23

hållbar ekonomisk tillväxt där ekonomin är i balans och våra resurser används
ansvarsfullt och effektivt.
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Datum: 2018-10-25
Identifierare: 129284
Handläggare: Sara Berglund-Åhm,

Sammanfattning av nomineringar till miljöpris
2018
TVCFTV Lammhult – 18RGK552-2
Genom sitt arbete med diagnosticering/sjukdomshindrande behandling samt
förändring av patienternas vanor ”sparar” folktandvårdens tandhygienister och
profylaxsköterskor in massor av
behandlingstid/vårdresor/förbrukningsmaterial/plaster/transporter.
Driftavdelningen CLV – 18RGK552-3
Driftavdelningen verkar för att Vården ska ha så ändamålsenliga lokaler som
möjligt. I deras arbetstänk ligger energi/miljö långt upp. År 2017 eldades 8000 liter
olja upp i Grimslöv. Denna oljepanna på 700kW har tagits bort på Grimslövs
Folkhögskola och ersatt med en pelletspanna på 400kW. Dagligen ser de över och
byter ut ventilation till mer energieffektiva aggregat, optimerar och trimmar
parametrar för att förbruka så lite energi som möjligt i alla fastigheter.
Infektionsavdelning 17 - 18RGK552-4
Avdelning 17 har sedan en längre tid tillbaka slutat att bädda in nystädade sängar
med påslakan. Detta eftersom att patienter som kommer dit har med sig både
påslakan och filt från AVA eller akuten. Genom denna åtgärd har de minskat på
onödig tvätt som annars skulle ha skickats till Karlskrona.
Lokalvården VC Teleborg – 18RGK552-5
Sorterar alla, eller de flesta av sina sopor. Det finns enbart en sophink i varje rum,
om något behöver kastas så måste personal resa sig för att göra detta. De har
plastbackar för källsortering av papper, kartong, plast och glas och miljökärl i
fikarummet där allt sorteras. Upplyser dagligen sina kollegor om vikten av
sortering.
PSC Allmän psykiatriska öppenvård - 18RGK552-6
Efter att enheten tagit del av statistik om hur de tankar sina miljöbilar framkom
det att de tankade väldigt låg andel förnybara bränslen. Detta trodde enheten
berodde på främst på okunskap. För att råda bot på detta har de valt att fokusera
på tankning av biogasbilar. De bjöd in en representant från miljöenheten som
informerade om regionens mål, vad förnyelsebara bränslen är och vart i Växjö
(samt närområdet) som det går att kan tanka biogas. Det visades också en film om
hur man tankar.
Några medarbetare uttryckte önskemål om att praktiskt ”öva” på att tanka biogas
och några stycken från enheten åkte därför med en biogasbil och tankade den på
biogasstationen i Växjö. De har tagit fram informationstexter om biogasbilarna
och uppmuntrar sin personal att i första hand använda dessa.
Efter informationen har de startat en tävling på enheten där de samlar poäng
genom att tanka biogas, köra biogasbil samt genom att välja cykel/buss om
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Datum: 2018-10-25
Identifierare: 129284
Handläggare: Sara Berglund-Åhm,

gasbilarna är upptagna. Ett fint pris utlovas internt på enheten till den som samlat
flest poäng.
Ergonomiavdelningen - 18RGK552-7
En del uppdrag sker inom Växjö tätort och på cykelavstånd men bil har varit
nödvändigt för att kunna få med arbetsmaterial. Detta har inte känts bra ur
miljösynpunkt och alla fyra i arbetsgruppen var överens om att cykel är ett
lämpligare transportmedel.
Under 2017 gjordes 32 resor med bil som kunde ersättas av cykel och för ett år
sedan äskade avdelningen om en elcykel med lastlåda. I februari 2018 fick de
tillgång till en som redan var inköpt till Region Kronoberg men outnyttjad. Ingen
investering behövdes.
Alla resor inom Växjö tätort sker nu med elcykeln. Om de behöver åka ut två
personer till samma ställe tar en person elcykeln med arbetsmaterialet och den
andra cyklar på en vanlig cykel, regionens eller egen. Detta sparar tid och pengar,
samtidigt som personalen får en bättre arbetsmiljö med rörelse och utevistelse och
de kortare transporterna görs på ett miljövänligt sätt.
Sekreterarenheten - 18RGK552-8
Sekreterarenheten har genom sitt utskriftsprojekt minskat både antalet lokala
skrivare, färgpatroner och pappersutskrifter på enheten, detta har även bidragit till
minskade kostnader för regionen.
I förhållande till nätverksskrivare bidrar lokala skrivare till en fortsatt hög
konsumtion av färgpatroner. Medan en lokal skrivare ger 3000 utskrivna sidor per
färgpatron, ger en nätverksskrivare 18 000 sidor per färgpatron – det går alltså 6
gånger fler färgpatroner till en lokal skrivare jämfört med en nätverksskrivare!
Detta är inte bara dyrare rent ekonomiskt utan är även mer miljökrävande med
hänsyn till produktion, transport, lagerhållning, återvinning med mera.
Syftet med projektet är att vi inom Region Kronoberg a) ska arbeta mer
miljövänligt och hållbart än idag genom att vi minskar konsumtionen av
kontorspapper och färgpatroner (och därmed kostnaden för detta), b) förbättrar
IT- och VIS-supportens möjligheter att använda sina resurser effektivt genom att
minska antalet lokala skrivare i verksamheten, c) anammar digitala och tekniska
innovationer, d) gör Cosmic´s inställningar mer miljö- och behovsanpassade samt
e) effektiviserar våra arbetsprocesser.
Under hösten 2017 fokuserade enheten på att få bort onödiga extrablad som inte
efterfrågas vid arbete i Cosmic samt att förbättra utskriftslayouten (göra dessa mer
kompakta och mindre färgkrävande).
Sedan hösten 2017 har enheten försökt skapa en större medvetenhet bland sina
medarbetare utifrån idén om ”Hållbara R”. Deras ”R” har varit 1) Refuse: att sluta
skriva ut saker oreflekterat/hitta andra lösningar, 2) Reduce: att minimera det som
ändå behöver skrivas ut eller fyller ett syfte och 3) Reuse: återanvända mer papper
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Datum: 2018-10-25
Identifierare: 129284
Handläggare: Sara Berglund-Åhm,

och vara fortsatt noga med att sortera tomma färgpatroner rätt i källsorteringen.
De har också uppmuntrat sina medarbetare till att våga prova nya arbetssätt.
I Cosmic R8.1.1. gjordes fem förbättringar (så kallade script) avseende utskrifter
från tidboken, inskrivningsöversikten, remisser, radiologisvar och svar provbunden
(Kemi-fliken) som alla tog bort onödiga, inte efterfrågade, extrablad. Eftersom det
inte går att få fram någon specifik statistik över hur många sådana här utskrifter
som görs har de fått göra en uppskattning. Ändringarna i inskrivningsöversikten
tror de har minskat sina utskrifter inom kirurgi med cirka 1500 utskrifter/år,
ändringarna i remissmodulen ska förhoppningsvis innebära en minskning på cirka
10 % för våra SVF-koordinatorer (men här har de haft problem att få ändringen
att förbli permanent) och ändringarna avseende radiologi- och provsvaren tror de
kan minska antalet utskrifter med någonstans mellan 30-50 % per år, vardera.
Målsättningen är att alla våra lokala skrivare har ersatts med nätverksskrivare och
att antalet skrivare är halverat till utgången av år 2019.
Attityd- och beteendemässigt har de ändrat sina arbetssätt/sin administration på
två områden som de uppskattar kommer att innebära cirka 2 200 färre utskrifter
per år. Dessutom har förändringarna även underlättat för medarbetarna och
minskat ner på antalet arbetsmoment. De har också lyckats inspirera ledningen för
programserien Förbättringar i vardagen att ändra på sina utskriftsvanor och de
uppskattar själva att detta minskar deras konsumtion med cirka 300 utskrifter per
år.
Medicinska sekreterare är en av de yrkesgrupper inom regionen som i störst
utsträckning hanterar utskrifter (dels för det egna arbetet, men även som service till
övriga yrkeskategorier och patienter) och de finns dessutom representerade på en
majoritet av verksamheterna inom hälso- och sjukvården. Medicinska sekreterare
är därför väl lämpade som ”motorer” eller ”ambassadörer” för denna typ av miljöoch förbättringsarbete, liksom cheferna runt om i regionen.
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Inbjudningar till kurser och
konferenser

9
18RGK98
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Joelsson Gustafsson Ulrika RST kansliavdelningen
Diariet
VB: Inbjudan - Regiondagar 2018
den 11 oktober 2018 10:48:01
image001.png
image002.png

Hej!
Den här kan läggas in under kurser och konferenser och tas upp på RSAU i nov.
Tack!
Ulrika
Från: Regionförbundet i Kalmar län [mailto:noreply@rfkl.se]
Skickat: den 11 oktober 2018 10:42
Till: Joelsson Gustafsson Ulrika RST kansliavdelningen
Ämne: Inbjudan - Regiondagar 2018
Regionförbundets kurser och konferenser. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kurser och konferenser

Det finns fortfarande platser kvar att anmäla sig till Regiondagar 2018. Om du redan
anmält dig kan du bortse från denna inbjudan!

Regiondagar 2018
Välkommen till årets regiondagar! Vi kan utlova två högintressanta dagar då vi
dyker ner i viktiga områden som påverkar regionens utveckling. Det här är våra
huvudtalare:
·

Troed Troedsson, framtidsforskare, som kommer att prata om hur våra
organisationer behöver agera för att vara fortsatt framgångsrika när klimatet på
utsidan förändras.

·

Katarina Areskoug, chef för Europeiska kommissionens representation i
Sverige, ger en bild av vad som händer inom EU och hur EU påverkas av
Brexit.

·

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, berättar om
arbetet som pågår nationellt i samverkan med andra parter och vad som händer
framåt.
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·

Melody Farshin, med en fot i öst och en i väst, berättar på ett tänkvärt och
humoristiskt sätt om hur mänskliga rättigheter fungerar i praktiken i vardagen i
Sverige.

Datum: Torsdagen den 8 och fredagen den 9 november
Plats: Strand Hotell, Borgholm

För utförligt program och anmälan:
Regiondagarna 2018

Regionförbundets kurser och
konferenser
Regionförbundet arrangerar kurser och
konferenser för anställda och förtroendevalda
i länets kommuner och landstinget. Även
övriga intresserade är välkomna att delta i
våra arrangemang.

Se hela vårt utbud
Du får information om våra kurser eftersom du tidigare har deltagit i något av våra arrangemang
eller för att du har skrivit upp dig på vårt informationsbrev om kurser/konferenser. Du kan läsa mer
om hur vi hanterar dina personuppgifter på vår hemsida.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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Från:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Sveriges Kommuner och Landsting
Inbjudan - Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik den 14 november 2014 i Stockholm
den 26 oktober 2018 15:54:26
Nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken 14 nov 2018 2018-10-26.pdf

Nationell dialogkonferens om EU:s
sammanhållningspolitik
Den 14 november bjuder SKL in till nationell dialog om sammanhållningspolitiken. Konferensen anordnas i samarbete med EUkommissionen, Europaforum Norra Sverige, SKLs paraplyorganisation i Bryssel CEMR och tio andra EU-medlemsländers regioner,
och kan ses som en avslutning på den serie om åtta regionala dialogkonferenser som hölls under våren.
Tid: 14 november 2018 9.00 - 16.00
Ort: Stockholm, Folkets hus
Syftet med konferensen är att visa vad EU:s sammanhållningspolitik betyder för regional och lokal utveckling i Sverige och därmed
öka kännedomen om arbetet hos EU:s medborgare, politiska företrädare och andra sakkunniga inom relevanta institutioner och
offentliga organisationer.
Vi vill också föra en framtidsorienterad diskussion om EU:s långtidsbudget, förhandlingarna mellan medlemsländer och
Europaparlamentet, vilka målsättningar sammanhållningspolitiken kommer förhålla sig till på EU-nivå efter 2020, hur
sammanhållningspolitiken kommer att utformas och vilka som kommer att omfattas samt vilka andra investeringar som EU:s
långtidsbudget kommer att stödja.
Mer information och anmälningslänk finner du här:
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationelldialogkonferensomeussammanhallningspolitik.19101.html
Väl mött!
Helena Gidlöf
Sakkunnig Regional utveckling - Avd för tillväxt och samhällsbyggnad / Senior Advisor - Growth and Community Development
Division
________________________________
Sveriges Kommuner och Landsting / Swedish Association of Local Authorities and Regions
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Sweden
+46 8 - 452 73 77
+46 70 - 601 68 61
www.skl.se
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Nationell dialogkonferens om
sammanhållningspolitiken
Konferensen ämnar visa upp vad EU:s sammanhållningspolitik betyder för regional och lokal utveckling i
Sverige liksom att öka kännedomen om arbetet hos EU:s medborgare, politiska företrädare och andra
sakkunniga inom relevanta institutioner och offentliga organisationer.
Under konferensen kommer vi också att föra en framtidsorienterad diskussion om de förslag på
långtidsbudget och förordningspaket från EU-kommissionen som nu förhandlas och därefter
implementeras i Sverige under kommande programperiod 2021-2027. Vilka utmaningar står Sverige inför
och vilka investeringar kommer att vara möjliga inom den framtida sammanhållningspolitiken?
Vi knyter ihop dagen med en framåtblick mot kommande års viktiga arbete samt betydelsen av den inre
marknaden. Viktigt för näringslivet lokalt och regionalt är möjligheter som ges genom handel över
gränser. Därför avslutas dagen med ett samtal om EU:s inre marknad, Brexit och EU:s handelsrelationer
med omvärlden.

Datum: 14 november 2018
Tid: kl. 9.00 kaffe och registrering, kl. 10.00-16.00 programstart
Plats: Folkets Hus, Stockholm City Conference Center
Målgrupp: Intressenter och intresserade av EU:s sammanhållningspolitik
Kostnad: Avgiftsfri (vid no-show utgår avgift)
Kontaktperson: Helena Gidlöf, SKL för frågor om innehåll, och Kerstin Nilsson, Konstella om
praktiska frågor
Anmälan:
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nationelldialogkonferensomeussa
mmanhallningspolitik.19101.html
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Moderator: Rolf Fredriksson
Side-kick: Karin Flordal

PROGRAM
09.00-10.00

Registrering och kaffe

10.00-11.00

Inledning – hett i Bryssel
Välkommen. Regionerna i EU:s arbete
Carola Gunnarsson (C), ledamot i SKL:s styrelse och CEMR talesperson för
sammanhållningspolitiken
EU-kommissionens förslag till ny flerårig budgetram för EU liksom
förordningsförslag för kommande programperiod
Katarina Areskoug, Chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Sveriges position i förhandlingsarbetet, allierade och processen framgent
Eva Sjögren, Chef på EU-kansliet vid Statsrådsberedningen

11.00-12.15

Socialfonden idag och efter 2021
Socialfonden 2014-2020
Annika Rosing, Avdelningschef, Svenska ESF-rådet
EU-kommissionens målsättningar och förordningsförslag
Andriana Sukova, GD sysselsättning, social politik och inkludering, Europeiska
Kommissionen
Panelsamtal om kommande programperiod, behov i Sverige, politiska mål och
processen framgent
Riksdagens arbetsmarknadsutskott, tbc
Arbetsmarknadsdepartementet, tbc
Ilmar Reepalu, Ordförande för SKL:s beredning för internationella frågor, CEMR
talesperson för urbana agendan
Robert Uitto, Regionråd Jämtland Härjedalen, ledamot i SKL:s beredning för tillväxt och
regional utveckling

12.15-13.15

LUNCH
Restaurang Cabaré på Folkets Hus

13.15-14.30

Regionalfonden idag och efter 2021
Regionalfonden 2014-2020
Patrik Sällström, Regionchef på Tillväxtverket
Panelsamtal om kommande programperiod, behov i Sverige, politiska mål och
processen framgent
Lena Andersson Pench, Direktör GD Regional- och stadspolitik, Europeiska Kommissionen
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Elisabeth Backteman, Statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet
Lars Hjälmered (M), Ordförande, Näringsutskottet Sveriges Riksdag
Carola Gunnarsson (C), SKL-styrelseledamot och CEMR talesperson för
sammanhållningspolitiken
Erik Bergkvist (S), Regionråd Västerbotten, Ordförande Europaforum Norra Sverige

14.30-15.00

Fika

15.00-16.00

Samtal om Europeiska unionen - framåtblick, inblick och utblick
Framåtblick ur ett regionalt perspektiv
Kent Johansson (C), f.d. Europaparlamentariker
EU:s inre marknad, Brexit och EU:s handelsrelationer med omvärlden
Anna Stellinger, Generaldirektör, Kommerskollegium
Ett forskarperspektiv
Anna Michalski, Forskare och universitetslektor på Statsvetenskapliga institutionen,
Uppsala universitet, tbc

16.00

Tack för idag!
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Delårsrapport augusti 2018
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1730
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-10-29

Regionstyrelsen

Delårsrapport augusti 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för egen del godkänna delårsrapport augusti 2018
att rekommendera regionfullmäktige att godkänna delårsrapport augusti 2018

Sammanfattning
Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-augusti uppgår till
160 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 150 mnkr för 2018 vilket är
84 mnkr bättre än budgeterat.
Förtroende för hälso- och sjukvården minskar i såväl Kronobergs län som i riket i
övrigt. Det är inte en enskild faktor som avgör om länets befolkning känner
förtroende för hälso- och sjukvården utan det samlade resultatet av vårt
bemötande, tillgänglighet, kvalitet och möjligheten till att vara en medskapande
patient som avgör.
Totalt sett så har Region Kronoberg försämrat tillgängligheten i augusti jämfört
med föregående år och det krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården.
Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälsooch sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och etjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att
komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök.
Tillgängligheten till både mottagning och operation för våra cancerpatienter är
dock god.
Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i
sluten vård. En stor del av dessa är vårdrelaterade infektioner, trycksår eller
läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i vården är en vanlig orsak till att
patientsäkerhetsrisker ökar. Patientnämndens rapporter visar också att det är en
vanlig orsak till klagomål från patienterna. Under senaste året har det skett en
påtaglig minskning av trycksår medan vårdrelaterade infektioner ger en mer osäker
bild beroende på olika mätmetoder.
Även inom kollektivtrafiken konstateras en försämring i nöjd kundindex(NKI).
Flytten av Växjö stadstrafik till Kronobergsgatan, och den ökade gångväg detta
medför för bytesresenärer, bedöms ha haft en fortsatt negativ inverkan på NKI
under året.
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1730
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-10-29

Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett resultat. Under perioden har
behovet av hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor minskat markant
i jämförelse med föregående period och år.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2018

Sida 2 av 2
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SAMMANFATTNING
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Både invånare och
samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region
Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för verksamheten genom att förbättra både
tillgänglighet och kvalitet.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-augusti uppgår till 160 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett överskott på 150 mnkr för 2018 vilket är 84 mnkr bättre än budgeterat.
Förtroende för hälso- och sjukvården minskar i såväl Kronobergs län som i riket i övrigt. Det är inte
en enskild faktor som avgör om länets befolkning känner förtroende för hälso- och sjukvården utan det
samlade resultatet av vårt bemötande, tillgänglighet, kvalitet och möjligheten till att vara en
medskapande patient som avgör. Region Kronobergs fortsatta arbete med implementering av
personcentrerad vård, kompetensförsörjning för en fullbemannad hälso- och sjukvård, ett aktivt
patientsäkerhetsarbete är viktiga komponenter i att skapa förtroende för verksamheten. Totalt sett så
har Region Kronoberg försämrat tillgängligheten i augusti jämfört med föregående år och det krävs
förbättringar av tillgängligheten inom vården. Insatser och åtgärder pågår för att förbättra
tillgängligheten till regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat
e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att komma i
kontakt med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök. Tillgängligheten till både
mottagning och operation för våra cancerpatienter är dock god.
Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård. En stor
del av dessa är vårdrelaterade infektioner, trycksår eller läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i
vården är en vanlig orsak till att patientsäkerhetsrisker ökar. Patientnämndens rapporter visar också att
det är en vanlig orsak till klagomål från patienterna. Under senaste året har det skett en påtaglig
minskning av trycksår medan vårdrelaterade infektioner ger en mer osäker bild beroende på olika
mätmetoder.
Även inom kollektivtrafiken konstateras en försämring i nöjd kundindex(NKI). Flytten av Växjö
stadstrafik till Kronobergsgatan, och den ökade gångväg detta medför för bytesresenärer, bedöms ha
haft en fortsatt negativ inverkan på NKI under året.
Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett resultat. Under perioden har behovet av
hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor minskat markant i jämförelse med föregående
period och år.

1
Page 84 of 528

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Invånare

5

Förtroende för verksamheterna ska vara fortsatt högt

5

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara god

7

Invånarnas hälsa ska vara nära och jämlik

11

Medarbetare

14

Region Kronoberg ska vara en Attraktiv arbetsgivare

14

Medarbetarrelaterade nyckeltal

17

Medarbetarna ska ha god kunskap om Region Kronobergs värdegrund och
diskrimineringsgrunderna

19

Verksamhetsutveckling

21

Kvaliteten i verksamheten ska vara god

21

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

23

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

24

Ekonomi

27

En hållbar ekonomi i balans

27

Resultatuppföljning

28

Bilagor

59
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”Ett gott liv i ett livskraftigt län”

3
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INVÅNARE
”Nöjda invånare med stort
förtroende för Region
Kronobergs verksamhet”

4
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara en öppen
och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs
län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Måluppfyllelse mars 2018

FÖRTROENDE FÖR VERKSAMHETERNA SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak
verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva
att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronobergs ska förvalta ett
fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Utfall aug
2018

Utfall aug
2017

Utfall aug
2016

Målvärde 2018

62 %*

63 %

66 %

70 %

64 %

72 %

73 %

73 %

68 %

41 %

41 %

60 %

*Vårmätning 2018

Hälso- och sjukvård
Kronobergarna är i stort mycket nöjda med vården i länet. Särskilt glädjande är att när det gäller
förtroende för hälso- och sjukvården placerar sig Region Kronoberg bland de bästa i jämförelse med
samtliga regioner och landsting. Det är en nationell trend att förtroendet minskar. Det är inte en enskild
faktor som avgör om länets befolkning känner förtroende för hälso- och sjukvården utan det samlade
resultatet av vårt bemötande, tillgänglighet, kvalitet och möjligheten till att vara en medskapande patient
som avgör. Region Kronobergs arbete med implementering av personcentrerad vård,
kompetensförsörjning för en fullbemannad hälso- och sjukvård, ett aktivt patientsäkerhetsarbete är
viktiga komponenter i att skapa förtroende för verksamheten.
Personcentrerad vård är en av förutsättningarna för att patient och närstående ska känna förtroende för
vården. Det ska vara tydligt vad man har kommit överens om och hur vårdprocessen kommer att se ut.
Det pågående arbetet arbetet stärks genom den påbörjade implementeringen av modellen med
patientkontrakt liksom arbetet med fast vårdkontakt för patienter med kronisk sjukdom. Patienten ska
stimuleras till att vara medskapare i sin hälsa och vård. Sammantaget bidrar detta till ett begripligt
sammanhang för patienten och ökar upplevelsen av kontroll, trygghet och nöjdhet med tillgänglighet
och kvalitet.
Genom att utveckla nya sätt att vara tillgängliga kommer vården närmare patienten, fysiskt och virtuellt
kan bidra till ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården.
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Kollektivtrafik
Jämfört med resultatet i mars på 66 procent ses en ytterligare nedgång av nöjdkundindex till 64 procent
och resultatet för motsvarande period 2017. Bedömningen är fortsatt att det beror på i huvudsak två
anledningar



Ny mätmetod och företag som utför intervjuerna den 1 januari 2017. Detta har fått som följd
att värdet för NKI sjunkit, inte bara i Kronoberg utan även nationellt.
Flytten av Växjö stadstrafik till Kronobergsgatan, och den ökade gångväg detta medför för
bytesresenärer, bedöms ha haft en fortsatt negativ inverkan på NKI.

Betyget för nöjdhet med den senaste resan ligger dock på fortsatt höga 84 procent för samma period .

Varumärket Region Kronoberg
Varumärkesmätningen som genomfördes i januari 2018 visade generellt bättre resultat än mätningen
2016, och överstiger redan målvärdet för kännedom om varumärket Region Kronoberg för 2018. Fler
kronobergare känner alltså väl till Region Kronoberg och vilka ansvarsområden regionen har.
Förklaringen är att varumärket nu funnits i mer än tre år och de samlade kommunikationsaktiviteter
som genomförts, i kombination med medias bevakning, gjort varumärket inarbetat hos en stor del av
invånarna. I samband med valet 2018 gör Region Kronoberg dessutom ytterligare
kommunikationsinsatser för att visa vad Region Kronoberg gör, och därmed vilka frågor man påverkar
genom att rösta i valet till regionfullmäktige.
Att ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden är dock inte samma sak som att ha en
positiv bild av varumärket och känna förtroende för vår verksamhet. Fokus i det fortsatta
varumärkesarbetet kommer därför att vara att stärka ett antal profilområden som har stark påverkan på
uppfattningen om Region Kronoberg – till exempel att Region Kronoberg är någon att lita på, att
skattemedel används rätt och att Region Kronoberg är en attraktiv arbetsgivare.
Bland annat planeras någon form av varumärkeskampanj för att stärka bilden av Region Kronobergs
som en organisation som vill kronobergarnas bästa, och som jobbar för att invånarna ska ha ett gott liv
i ett livskraftigt län.
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TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER SKA VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet
är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska förbättra och
upprätthålla en god tillgänglighet inom samtliga verksamhetsgrenar.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Utfall aug
2018

Utfall aug
2017

Utfall aug
2016

Målvärde 2018

88 %*

90 %

89 %

90 %

55 %

68 %

48 %

70 %

40 %

58 %

42 %

70 %

93 %

93 %

94 %

97 %

48 %

39 %

30 %

60 %

64 %**

67 %

71 %

75 %

70 %

68 %

71 %

82 %

Resandeökning

2,5 %

4,5 %

5%

3 % årligen

Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö

53 %

43 %

54 %

45 %

Styrtal
Läkarbesök inom primärvård 7 dagar
Läkarbesök inom planerad
specialiserad vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel telefontillgänglighet, primärvård 0 dagar
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon

*Inluderar även privat drivna vårdcentraler
**Vårmätning 2018

Hälso- och sjukvård
Kompetensförsörjningen är en svår utmaning i Region Kronobergs arbete att erbjuda en god
tillgänglighet. Arbetet med med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården pågår ständigt.
Arbetet med hyroboeroende är ett långsiktigt arbete som stärker tillgänglighet och kontiniuitet Det är
ett utmanande och svårt uppdrag som under en övergångsperiod påverkar tillgängligheten negativt i
vissa delar av verksamheten.Genom att låta medarbetarna arbeta på sin högsta kompetensnivå och
omfördela arbetsuppgifterna kan en rimlig tillgänglighet upprätthållas. Exempel på detta är
bedömningsmottagningar i primärvården, möjligheten för fysioterapeuter att skicka remiss avseende
artrospatient till röntgen, tandhygienister gör lagningar istället för tandläkare samt servicevärdar och
transportörer på sjukhusen som kompletterar vårdavdelningspersonalen. Det var också detta och
liknande insatser som bidrog till vården under semesterpeioden kunde genomföras trots ett ansträngt
läge med stängda vårplatser och brist på personal. Trots hög belastning har i princip inga operationer
ställts in p g a vårdplatsbrist. Tillgängligheten till både mottagning och operation för våra
cancerpatienter är mycket god.
För primärvården har den planerade samverkan mellan vårdcentraler och sammanslagning av
verksamheter under ett antal sommarveckor utifrån ett verksamhetsperspektiv varit en framgång.
Arbetsbelastningen har varit hanterbar och tillgängligheten god. Telefontillgänglighet är oförändrad och
93 % av patienterna får bedömning och råd samma dag. Den ackumulerade tillgängligheten för
läkarbesök inom 7 dagar är oförändrat 88 % trots en pågående utfasning av hyrpersonal.
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Det totala antal väntande till planerat nybesök hos läkare har under 2018 ökat. Jämfört med augusti
2017 redovisas en ökning för totalt antal väntande med 1 302 patienter och vid utgången av augusti
2018 väntar 6 189 patienter på planerat nybesök till läkare. Sedan årsskiftet är den totala ökningen 745
väntande patienter. Situationen ser olika ut mellan klinikerna. Inom medicin- och akutcentrum är
tillgängligheten till nybesök läkare och ögonoperationer god. Väntetiderna på akutmottagningen har
ökat sannolikt till följd av primärvårdens försämrade tillgänglighet men också vårdplatsbristen. Enligt
en nationell rapport (2017) ligger vi dock klart bättre till än riket avseende mediantid till
läkarbedömning (47 min vs riket 58 min). Även vad gäller total vistelsetid på akutmottagning innan allt
är klart ligger vi klart bättre än riket med en mediantid på 190 minuter vs rikets 230 minuter.Vi kommer
trots detta att om möjligt utreda hur flödena till akutsjukvården ser ut för att se kring var förbättringar
kan göras.
Totala handläggningstider/väntetid till läkare akuten CLV
Total handläggningstid
=hela vårdtiden på
akuten. Medelvärde i
minuter

Väntetid från ankomst
till läkarundersökning
Medelvärde i minuter

Andel patienter helt
klara på
akutmottagningen inom
4 timmar, i %

188
215

56
67

74
65

1/8-31/8 2017
1/1-31/8 2018

Inom psykiatrin görs fler bedömningar, utredningar och behandlingar än föregående år med färre
arbetade timmar dvs. en ökad produktivitet.

PSC Totalt
PSC BUP
PSC Vuxenpsykiatri

Arbetstid
jan-aug
2018
(tim)

Arbetstid
jan-aug
2017
(tim)

Diff

Besök
2018

Besök
2017

Diff

460 392
80 722
364 133

475 921
86 078
373 321

-15 529
-5 356
-9 188

70 249
4 423
65 826

69 989
4 404
65 585

+260
+19
+241

Andel patienter som väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar har försämrats från 81 procent till 75
procent jämfört med augusti 2017. De enheter som har ökat antal väntande totalt och även mer än 90
dagar är inom ortopedi och till viss del kirurgi. Här ser man också att produktionen av planerade
nybesök till läkare har minskat mot föregående år. Inom ortopedin har många läkare varit föräldralediga
under sommaren vilket gjort att erfarna mottagningsläkare i större omfattning fått ta ett akutuppdrag
och hunnit med mindre mottagning. Remissinflödet ökar också från primärvården sekundärt kopplat
till den svåra bemanningssitauitionen där. Detta gäller t ex Öron-Näsa-Halskliniken.
Till operation/behandling - elektiv somatisk vård har antal väntande till elektiva operationer/
behandlingar under 2018 ökat men i jämförelse med augusti 2017 har det minskat något. Det har
opererats fler Kronobergare 2018 än motsvarande period 2017. Ökningen är ungefär 600 st och det är
framförallt för ögonoperationer och kirurgi. Det redovisas en minskning av totalt antal väntande med
183 patienter jämfört med augusti 2017 och vid utgången av augusti 2018 väntar 3 511 patienter på
operation/behandling. Ett stort antal väntande finns fortfarande i kön till utprovning av hörapparat.
Nu väntar 915 personer (exkl Medicinskt orsakad väntan och Patientvald väntan) en ökning med 164 mot
2017. Väntande mer än 90 dagar (exkl Medicinskt orsakad väntan och Patientvald väntan) är 591 patienter.
Jämfört med augusti 2017 har andelen patienter som väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar ökat från
53 procent till 56 procent. Audionommnottagningen är nu fullbemannad och i septreber ses en tydlig
ökning av produktionen och färre antal väntande mer än 90 dagar, är 550 patienter. Vi har utöver egen
personal fortfarande extern konsult inne i verksamheten. Om inte fortsatt snabbt sjunkande trend
kommer Region Krononberg att försöka upphandla ytterligare hjälp för att få ned kön.
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När det gäller BUP kan man se effekter av de åtgärder som pågår för att öka produktiviteten och
minska vändtidierna. Det är dock fortsatt svårt att nå vårdgarantin. I nuläget pågår arbetet för att på sikt
nå verksamhetens tillgänglighetsmål och i tilläggsbudgeten 2018 har det tillförs medel för detta ändamål.
Inom BUP har nya rutiner och arbetssätt implementeras kring olika insatser, där tidsomfattningen för
att genomföra tex utredning mer än halveras jämfört med tidigare. Detta kommer dock att framträda
tydligare under 2019, när de nya arbetssätten implementeras fullt ut. Tidböcker och tydliga
produktionsmål förs in. Anställning av disputerade psykologer ska öka kvaliteten. Två utländska barnoch ungdomspsykiater rekryterade. Extern konsult Sirona avslutar sin insats vid årsskiftet. Bättre och
välfungerande samverkan med familjehälsan och elevhälsan. Utöver detta ett stabilt och uthålligt
ledarskap.
Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälso- och
sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
ett effektivt resursutnyttjande. Pilotprojekt för införande av integrerad videolösning i
vårdinformationssystemet Cambio Cosmic startar den 5 november med målsättningen att kunna
breddinföra med start under 2019. Lasarettsrehab, primärvårdsrehab nordost, campushälsan Teleborgs
VC och Capio Hovshaga är pilotverksamheter. Pilot med Nova-tablet dvs. plattor pågår på fyra
vårdavdelningar. Pilot med ett verktyget ”operationskollen” på ortopedkliniken. Det är fler enheter
anslutna till webbtidbok. Det finns större mognad för att hitta nya digitala arbetssätt. Hos de som har
genomfört produktions- och kapacitetsplanering kan man se en tendens till att de presenterar sitt utbud
på hemsidan. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov finns,
tid till besök. Genom att utveckla nya sätt att vara tillgänglig kommer vården närmare patienten, fysiskt
och virtuellt.
Det är allt fler enheter som ansluter sig till webbtidboken och vid periodens slut var det totalt 130
enheter (inklusive tandvården) som hade aktiverat webbtidbok. Nya enheter som anslutits kommer
både från primärvård och specialistvård. Det är fortfarande stor potential för högre användning. Om ett
triageringsverktyg kan införas kan webbtidböcker öppnas upp för läkarbesök i primärvårde.
Primärvården kan dock redan nu införa fler tidböcker t ex boka provtagning, sjuksköterksebesök för
bland annat omläggning och blodtryckskontroll, primärvårdsrehab har webbtidbok för
bedömningsbesök fysioterapeut och psykosocial resurs. Kvinnokliniken gör en pilot för efterkontroll
graviditet för att senare kunna breddinföra detta. Barn- och ungdomskliniken är på gång med fler
mottagningsbesök till sjukssköterska. En reklamkampanj har pågått under sommaren i olika media som
t ex SF bio, TV4, Smaland Airport och Instagram.
Pilotprojekt för införande av integrerad videolösning i vårdinformationssystemet Cambio Cosmic har är
planerat att starta den 5 november med målsättningen att kunna breddinföra det med start under 2019.
Lasarettsrehab, primärvårdsrehab nordost, campushälsan Teleborgs VC och Capio Hovshaga är
pilotverksamheter. Pilot med Nova-tablet dvs. plattor pågår på fyra vårdavdelningar.
I Vårdguidens e-tjänster i 1177 har avslutade ärenden (basutbudet) ökat med 38 procent januari- augusti
jämfört med föregående år. Under 2017 januari-augusti avslutades 36 018 ärenden och under 2018
samma period avslutades 49 718 ärenden. Helårssiffran för 2017 var 56 890 avslutade ärenden. Man
kan särskilt notera en ökning av egenremisser med 65 procent och råddgivningen har ökat med 44
procent. Egenremisser har ökat från 889 st till 1 468 st under 2018, samma period. Totalt inkom 1 592
egenremisser under 2017.
Kollektivtrafik
Kundnöjdheten med väntetiden i telefon för Serviceresor har ökat med två procentenheter jämfört med
resultatet för motsvarande period 2017. Det är dock elva procentenheter kvar till målvärdet för 2018.
De senaste tolv månaderna har antalet samtal har ökat med i snitt 794 samtal per månad från 13 092 till
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13 886 samtal i snitt per månad. Sett till serviceresors indikator över antal samtal besvarade inom tre
minuter så ligger resultatet för perioden här fyra procentenheter över målvärdet för 2018, som är 59
procent. Målvärdet för faktisk tillgänglighet är alltså uppnått men kundernas förväntningar på
tillgängligheten ligger över denna nivå. Serviceresor har under perioden även haft ett par större
driftsavbrott i telefonin, detta är ytterligare en faktor som kan ha haft en negativ påverkan på nöjdheten
med tillgängligheten.
När det gäller resandeökningen så har den ökat med drygt två procentenheter jämfört med resultatet i
mars och ligger nu på 2,5 procent. Ökningen under perioden bedöms till större delen bero på de
sommarlovskort som delades ut till länets skolungdomar.
Kultur
Ett Kommunalt forum har genomförts med fokus på hur regionala och kommunala kulturpolitiska
styrdokument kan kopplas samman för att stärka arbetet med kultur i hela Kronoberg. Som ett resultat
av detta samt regionfullmäktiges satsning på kultur på okonventionella platser har en överenskommelse
arbetats fram tillsammans med Växjö kommun för att erbjuda konceptet Scensommar till samtliga
kommuner sommaren 2019. Överenskommelsen ska upp till beslut i Region Kronoberg och Växjö
kommun under oktober.
Region Kronoberg har under perioden arrangerat gemensam verksamhetsplanering med länets
kulturchefer samt kulturorganisationer med regionala uppdrag. Mötet resulterade i flera konkreta
insatser och verksamhetsplaneringen har lagts in i ordinarie årcykel för kulturchefsnätverket för att
säkerställa effektiva och kvalitativa processer. Formerna för kultur i skolan utvecklas genom projektet
Kulturcrew.
En översyn av de ekonomiska verktyg som Region Kronoberg tillhandahåller för att genomföra
kulturplanen har genomförts och presenteras på kulturnämnden i oktober. Syftet är att utveckla mer
ändamålsenliga finansieringsmodeller och skapa ökad transparens för aktörer och invånare.
Inom ramen för aktualitetsprövningen av den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025
har gemensamma strategier lyfts för att säkerställa god tillgång till verksamheten i hela länet.
Andelen regionala kulturaktiviteter som sker utanför Växjö kommun varierar från år till år och för att
kunna följa utvecklingen i länet över tid har ett kulturindex utarbetats. Att spridningen ökar beror på
flera faktorer. Sedan 2017 ingår även Berättarnätet Kronoberg i kultursamverkansmodellen och
inkluderas därmed i det underlag som ligger till grund för 2018 års utfall. Även studieförbundens
verksamhet inkluderas från och med 2018 års utfall. Det är samtidigt viktigt att notera att Region
Kronobergs kulturindex bygger på en nationell kulturstatistik som är under utveckling med ledning av
Myndigheten för kulturanalys. Indexet speglar en del av verkligheten, med ger inte hela bilden. Däremot
ger statistiken bättre möjlighet att följa utvecklingen över tid.
Det kan också konstateras att Region Kronobergs kulturindex hänger tätt samman med de
prioriteringar som kulturorganisationer med regionala uppdrag gör och hur dessa sammanfaller med
den lokala nivåns prioriteringar och mottagarkapacitet. Ett långsiktigt stragetiskt utvecklingsarbete har
påbörjats tillsammans med kommunerna och kulturorganisationerna för att skapa bättre
planeringsförutsättningar och utveckla nya modeller för att främja kultur i hela Kronoberg.
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INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA NÄRA OCH JÄMLIK
En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen.
Därför ska Region Kronoberg medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal
Sjukpenningtalet: kvinnor/män
Antal genomförda
1
läkemedelsgenomgångar per år
Antibiotikaförskrivning, antal recept per
2
1000 invånare

Utfall aug
2018

Utfall aug
2017

Utfall aug
2016

Målvärde 2018

13,8/6,6

14,6/6,0

-

13,0/7,0

290

539

-

1 600

312,1

313,8

305,2

290 recept/
1 000 invånare

Hälso- och sjukvård
När det gäller det försäkringsmedicinska området fortgår satsningen på rehabkoordinatorer i
verksamheten. En temadag för rehabkoordinatorer i samarbete med SKL har genomförts i maj och en
till planeras i oktober 2018. Dagen fokuseras på arbete som friskfaktor och hur arbetsåtergång kan
främjas. Dialogmöten med samtliga vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg kommer att genomföras
med start under hösten 2018. Fokus för terminens dialogmöten, utöver samverkan med
Försäkringskassan, kommer att vara arbete som friskfaktor och dialog med arbetsgivare. Region
Kronoberg ingår i en gemensam styrgrupp med Försäkringkassan och Arbetsförmedlingen som arbetar
aktivt tillsammans med åtgärder med syfte att minska sjukskrivningen. Sjukpenningstalet är ett svårt
styrtal att använda eftersom regionen har små möjligheter att påverka utfallet ensam.
I samverkan med Försäkringskassan är det beslutat att VC Tingsryd ska ha återkommande inbokade
avstämningsmöten med handläggare för att särskilt ta upp sjukfall med Tingsryds kommun som
arbetsgivare. Det är även beslutat att VC Achima Care Växjö kommer att ha återkommande inbokade
avstämningsmöten med handläggare från Försäkringskassan för att ta upp alla former av aktuella
sjukfall. Planering pågår för att starta arbetet på vårdcentralerna i Lessebo och Alvesta.
Rehabkoordinatorerna på ortopedkliniken och vuxenpsykiatrin är igång oc planering pågår för att starta
på neurologmottagningen.
Läkemedelsenheten genomför tillsammans med verksamheterna fördjupade läkemedelsgenomgångar i
team. Primärvårdens underbemanning har lett till att flera enheter inte kunnat prioritera detta arbete
men glädjande nog har flera ändå försökt prioritera detta arbete ändå. Några enheter bad i våras om att
få återkomma till hösten angående sina önskemål om antal fördjupade läkemedelsgenomgångar i team
så förhoppningsvis kommer utfallet att bli bättre under hösten 2018 jämfört med våren.
Antibiotikaanvändningen mätt i antal recept/1000 inv minskar något jämfört med utfallet för hela 2017
(316 recept/1000 inv) men tyvärr har Region Kronoberg en bra bit kvar till att nå målet, som är en
viktig indikator på att antibiotika används på ett rationellt sätt. Kronoberg är numera ett av de län som
har en högre förskrivning av antibiotika än rikssnittet . Ett kontinuerligt arbete med att få en mer
rationell antibiotikaanvändning pågår sedan många år och samordnas i Kronoberg av StramaAvser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare. Ersätter tidigare uppdrag om att Antalet
läkemedelsgenomgångar ska öka: regelbunden sammanvägd bedömning av äldres totala medicinering.
2 Nationell målnivå enligt STRAMAs (Samverkan mot antibiotikaresistens) rekommendationer är 250 recept/
1000 invånare
1
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gruppen/Medicinsk grupp infektion. I november 2018 och januari 2019 anordnas en utbildningsdag om
infektionsbehandling i öppenvård i Läkemedelskommitténs regi. I vårdvalsuppdraget finns
antibiotikaanvändningen med som styrtal och flera vårdcentraler har gjort stora förbättringar, medan
andra har en utveckling som går åt fel håll – se mer detaljer i den senaste kvartalsrapporten från Strama
Kronoberg på vårdgivarwebben. Bemaningsläget i primärvården med vakanser och hyrläkare skulle
kunna vara en faktor som påverkar följsamheten till Stramas riktlinjer. Vi behöver säkerställa ett
långsiktigt engagemang hos förskrivarna så att de reflekterar över vad de verkligen gör. Där kan
möjligheten att ta ut varje vårdcentrals antibiotikaförskrivning redovisat på enskild förskrivare användas
mer aktivt. Vi behöver också få med alla personalgrupper i utvecklingsarbetet, de vårdcentraler som har
ett bra resultat har en samsyn och gemensamma förhållningssätt för sjuksköterksor och läkare.
En handlingsplan för det långsiktiga arbetet med levnadsvanor ligger till grund för insatser och åtgärder
Insatsen riktade hälsosamtal för målgruppen 50-åringar med inriktningen att förebygga hjärt- och
kärlsjukdom är beslutad och det förberedande arbete för start i primärvården under 2018 pågår.
Inom psykiatrin pågår ett arbete med riktade hälsosamtal och hälsoundersökningar till personer med
psykiskt funktionshinder.
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MEDARBETARE
”Region Kronobergs ska vara en
attraktiv arbetsgivare”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det
innebär att vi arbetar med allt ifrån arbetsgivarfrågor, ledarskap och medarbetarskap till arbetsmiljö och
hälsa. Inom kompetensförsörjningsområdet arbetar vi utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår
från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse mars 2018

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor är en
viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och kunna behålla,
motivera och utveckla befintliga medarbetare. Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision
beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att säkerställa en god introduktion till nya medarbetare är också av
stor vikt för att skapa trygga medarbetare. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med
föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas. Kompetensförsörjning på kort och
lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Utfall aug
2018

Utfall aug
2017

Utfall aug
2016

Målvärde 2018

Sjukfrånvaron

5,3 %

5,3 %

5,1 %

5,0 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

42 594

63 964

53 687

40 000

35 555

71 434

31 596

12 500

Läkare

>1

>1

>1

>1

Sjuksköterskor

>1

>1

<1

>1

Undersköterskor

>1

>1

>1

>1

Administrativa tjänster

>1

>1

>1

<1

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
3

Återbesättningsgrad

Hälso- och sjukvården har under perioden präglas av minskat användande av hyrpersonal, positivt
anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa läkarspecialisteter och
specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende inom dessa områden. Hälso- och
sjukvården arbetar vidare med målet att bli oberoende av hyrpersonal och är i jämförelse med övriga
regioner och landsting relativt framgångsrika. Under augusti påbörjade cirka 50 sjuksköterskor
vidareutbildning till specialistsjuksköterska, detta är en förutsättning för att hälso- och sjukvården på
Antalet inom respektive yrkeskategori som anställs i förhållande till antalet som avslutat sin anställning hos
Region Kronoberg under perioden 1 januari till 31 augusti, mätt i heltidstjänster.
3

14
Page 97 of 528

sikt ska kunna bli fullbemannade, det sätter dock vissa av verksamheterna under stor press då de har ett
relativt stort antal grundutbildade som lämnar verksamheten.

ETT HÄLSOFRÄMJANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH
STARKT MEDARBETARENGAGEMANG GENOMSYRAR
ORGANISATIONEN.
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser
Arbetet ”Utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser i Region Kronoberg” pågår och följer plan. En del är att
stärka hälsofrågan som en ledningsfråga samt att genomföra kompetenshöjande insatser på olika nivåer.
Chefsdag angående området kommer att genomföras under september månad. Arbetsmiljö- och
hälsoveckor samt hälsokampanjen ”Grön effekt” har genomförts under maj månad. Planering och
upplägg för arbetsmiljöteam har arbetats fram och ett antal verksamheter har startat. Flera
självinstruerande verktyg har framarbetats i syfte att kunna användas ute på arbetsplatserna, t ex en film
som förklarar begreppet hälsofrämjande arbetsplatser. Vissa prioriterade arbetsplatser har under
perioden förstärkts med ett HR-team som genomför hälsofrämjande och riktade insatser med fokus på
dialog och reflektion. Arbete fortgår också med att ta fram ett förslag på ett nytt koncept där Region
Kronoberg som attraktiv arbetsgivare tar ett helhetsgrepp för hälsofrågorna utifrån alla de tre
perspektiven främja, förebygga och rehabilitera.
Arbete med att ta fram en medarbetaridé följer plan och en lansering kommer att ske under chefsdagen
i september månad. Därefter fortsätter arbetet med implementering. Samtliga arbetsplatser och
medarbetare har haft möjlighet att på olika sätt involveras i framtagandet. Syftet är att tydliggöra såväl
Region Kronobergs förväntningar på medarbetarna som vad medarbetarna kan erbjudas av regionen
som arbetsgivare.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-aug 2018

Region Kronoberg

Jan-aug 2017

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

5,3

5,9

3,3

5,3

6,0

3,1

4

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
Jan-aug 2018

Region Kronoberg

Jan-aug 2017

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

11,2

3,1

8,1

11,2

3,0

8,2

Den totala sjukfrånvaron (i procent av ordinarie arbetstid) har inte förändrats sedan föregående period
och år, och uppgår till 5,3 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat (0,1 procentenhet) medan
Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
4
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männens sjukfrånvaro har ökat (0,2 procentenheter) i jämförelse med föregående period och år. Högst
sjukfrånvaro återfinns inom personalgrupperna logoped (8,1 procent) och tandsköterska (8,0 procent).
Logopeder är en liten grupp där några få personers längre sjukfrånvaro får en mkt stor påverkan. Deras
sjukfrånvaro har minskat i jämförelse med föregående period och år. Tandsköterskornas sjukfrånvaro
ökar i jämförelse med föregående period och år. Det är olika orsaker till den ökningen. Lägst
sjukfrånvaro återfinns inom AT- och underläkare (ej leg) (1,0 procent) och inom gruppen
ledningsarbete (1,7 procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd ligger på samma nivå i jämförelse med föregående period och år.
Den korta sjukfrånvaron ökar något medan den längre minskar något i jämförelse med föregående
period och år. Ökningen av den korta sjukfrånvaron härleds till stor del från influensaperioden under
inledningen av året. Sedan mitten av augusti har Region Kronoberg en ny rehabiliteringsrutin som
påskyndar arbetsgången vid rehabilitering. Nytt är att vid fyra sjukfrånvarotillfällen under en 12
månaders period ska chefen kalla till ett samtal för att utreda ohälsa och/eller sjukdom. Rehabilitering
ska även utredas vid minst två veckors sjukfrånvaro mot tidigare tre veckor. Vid upprepad
korttidssjukfrånvaro (vid sex tillfällen eller mer inom 12 månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre
än 14 dagar) startas ett rehabiliteringsärende. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna och
systematisk uppföljning sker på övergripande nivå. De orsaker som framförallt anges i
rehabiliteringsärenden är upprepad korttidsfrånvaro av olika skäl, infektion och fysisk skada.
Verksamheterna anger att sjukfrånvaron till största delen inte är arbetsrelaterad men framhåller
samtidigt att det kan vara svårt att bedöma vad som är arbetsrelaterat.

REGION KRONOBERG ÄR EN ATTRAKTIV, LÄRANDE
OCH UTVECKLANDE ORGANISATION.
Stärka Region Kronoberg som en lärande och utvecklande organisation
Arbetet följer plan kring uppdraget att ta fram förslag inom området lärande och utvecklande
organisation. I uppdraget ingår att ge förslag på ledning, styrning och struktur för en gemensam lärande
organisation för hela Region Kronoberg. I uppdraget ingår även att ta fram en digital helhetslösning
samt funktionella lärandemiljöer som en del i lärande organisation, både när det gäller fysiska och
digitala miljöer.
Ett pilotprojekt med mentorstjänster för erfarna medarbetare genomförs för sjuksköterskor och
undersköterskor inom hälso- och sjukvården under hösten 2018 och våren 2019. Utvärdering kommer
att ske i maj 2019 och därefter tas beslut om implementering ska ske i verksamheterna.
En kraftsamling pågår för att få till en enhetlig och kvalitetssäkrad introduktion i syfte att ge en säker
vård, få trygga medarbetare samt underlätta för chefer.
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MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
Jan-aug 2018

Jan-aug 2017

Läkare

37 807

58 438

Läkare jour

4 787

5 526

Sjuksköterska

35 555

71 434

Totalt

78 149

135 398

Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett resultat. Under perioden har behovet av
hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor minskat markant i jämförelse med föregående
period och år. Hyrläkare används framförallt inom primärvården, kirurgi- kvinno- och barncentrum
samt psykiatricentrum. Inom alla centrum har behovet av hyrläkare minskat. Hyrsjuksköterskor
används främst inom kirurgi- kvinno- och barncentrum, medicin- och akutcentrum samt inom
psykiatricentrum. Inom Barn- och ungdomspsykiatrin har det under perioden uppstått ett behov av
hyrpsykologer. Rättspsykiatrin är hyr-oberoende på sjuksköterskesidan fr o m september månad och på
läkarsidan fr o m november månad.
Arbetet tillsammans med övriga regioner och landsting mot att bli oberoende av hyrpersonal fortsätter
och har intensifierats. Hälso- och sjukvården har fortsatt stora utmaningar gällande hyrpersonal och
som det ser ut nu kommer det under hösten 2018 och under 2019 att vara brist inom grupperna
allmänspecialister, operationssjuksköterskor och barnmorskor. De upplever dock att de just nu är på en
platå där de måste använda framförallt hyrsjuksköterskor i en viss ökad omfattning för att säkerställa
patientsäkerhet, vårdplatser och en god arbetsmiljö.

Anställningsflödet, sjuksköterskor
Jan-aug 2018

Jan-aug 2017

Nyanställda

88

76

Återanställda

40

34

Totalt

128

110

Avgångar

118

111

varav pension

19

21

Netto

10

-1

Tabellen visar anställningsflödet för sjuksköterskor under perioden januari-augusti respektive år. Region
Kronoberg har under perioden lyckats att rekrytera 128 sjuksköterskor och av dessa är det ca 31
procent (40 personer) som väljer att återgå till Region Kronoberg som arbetsgivare. I gruppen
nyanställda återfinns även de sjuksköterskor som är nyexaminerade. Under perioden har Region
Kronoberg lyckats att rekrytera 66 nyexaminerade sjuksköterskor varav 56 sjuksköterskor har
examineras från Linnéuniversitetet, vilket är extra glädjande. Motsvarande period förra året lyckades
verksamheterna rekrytera 51 nyexaminerade sjuksköterskor varav 46 har examinerats från
Linnéuniversitet. De nyexaminerade sjuksköterskorna går nästan till 100 procent till den somatiska
vården. Det kan konstateras att Region Kronoberg har ett högt inflöde av sjuksköterskor vilket är
mycket positivt i det generationsskifte organisationen befinner sig i. En utmaning är att nya
sjuksköterskor är yngre och med naturen har högre grad av föräldraledighet och studieledighet. Det har
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varit fler externa avgångar samtidigt som det har varit något färre pensioneringar i år jämfört med
föregående period och år.
Andelen heltidsanställda/heltidsarbetande
Augusti 2018

5

November 2017

November 2016

Anställda Arbetande Anställda Arbetande Anställda Arbetande
Primärvård

70 %

49 %

67 %

43 %

64 %

42 %

Psykiatrisk vård

95 %

85 %

94 %

78 %

93 %

76 %

Somatisk vård

75 %

61 %

72 %

54 %

68 %

51 %

Tandvård

86 %

61 %

83 %

55 %

81 %

52 %

Region Kronoberg

82 %

69 %

80 %

63 %

78 %

61 %

Sedan 1 januari 2018 är heltid grundprincipen vid nyrekrytering av tillsvidareanställda medarbetare. En
handlingsplan är framtagen tillsammans med samtliga fackliga organisationer inom Region Kronoberg
och uppföljning sker löpande. Arbete pågår med att avskaffa delade turer och ska vara klart till
årsskiftet. Utifrån det nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehovet är möjligheten att öka
medarbetares faktiska tjänstgöringsgrad ett viktigt mål.
Tabellen visar att andelen heltidsanställda har ökat från 78 procent (november 2016) till 82 procent
(augusti 2018) och andelen heltidsarbetande har ökat från 61 procent (november 2016) till 69 procent
(mars 2018). Heltid vid nyrekrytering av tillsvidareanställda medarbetare ger resultat även om det går
långsamt. Den markanta ökningen av andelen heltidsarbetande beror förmodligen till stor del på att
många av våra medarbetare går upp till heltidstjänstgöring och/eller studielediga/tjänstlediga åter är i
tjänst under sommarmånaderna samt att semestervikarier inte har någon längre frånvaro. Andelen
heltidsarbetande kommer antagligen att försämras/återgå till något lägre värden under hösten.

Tabellen visar andelen heltidsanställda respektive heltidsarbetande (när man reducerat för längre sjukledigheter,
föräldraledigheter och tjänstledigheter).
5
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg
behöver förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund Respekt för
människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

Medarbetarna ska ha god kunskap om Region Kronobergs
värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning/dialog om Region
Kronobergs värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Utfall aug
2018

Utfall aug
2017

Utfall aug
2016

Målvärde 2018

85 %

70 %

-

80 %

38 %

5%

-

75 %

En uppföljning av hur många arbetsplatser som haft dialog om värdegrunden gjordes sommaren 2016,
och den visade att redan då hade ca 70 procent av medarbetarna haft en sådan dialog. Sedan dess tyder
mycket på att fler arbetsplatser kommit igång, eller fortsatt dialogen – bland annat finns en stor
efterfrågan på stöd vid workshops och APT:er på temat värdegrund och förhållningssätt.
Värdegrundsdialog har också integrerats i flera sammanhang, till exempel i det hälsofrämjande arbetet
och vid introduktion av nya medarbetare i regionen. Därför kan vi anta att minst 85 procent av
medarbetarna haft någon form av värdegrundsdialog.
Under hösten lanseras dessutom Region Kronobergs medarbetaridé, vilket ytterligare lyfter
värdegrundens innebörd. Detta eftersom medarbetaridén har en tydlig koppling till
medarbetarperspektivet i värdegrunden. Fokus framåt ligger på att skapa kontinuitet i dialogen – till
exempel genom att hela tiden förnya dialogmaterialet – och att få värdegrunden att genomsyra
medarbetarnas agerande i vardagen.
När det gäller utbildningen om diskrimineringsgrunderna går det fortsatt långsamt. Anledningarna till
att så få hittills genomfört utbildningen kan till exempel vara tidsbrist på arbetsplatserna och/eller
bristande kommunikation om att utbildningen finns och att alla ska genomföra den. Det har dock varit
tydligt att utbildningen ska genomföras senast 31 december 2018, så många arbetsplatser kan ha valt att
vänta ett tag. Region Kronoberg planerar att fortsätta kommunicera att utbildningen finns och ska
genomföras, och dessutom aktivt komplettera den med erbjudanden om workshops och koppling till
värdegrundsdialog. Region Kronoberg har också tagit fram en handbok för jämlik
kommunikation, ”Att synas på lika villkor”, vilket bör ge ytterligare draghjälp till frågan om
diskriminering.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Region Kronobergs ska
bedriva en effektiv
verksamhet med hög kvalitet
som utgår från invånarnas
behov”
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell
och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och omvärldsbevakning.

Måluppfyllelse mars 2018

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronobergs verksamhet ska vara effektiv och hålla en hög kvalitet. Region Kronobergs ledning
och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur
inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp
under hela perioden. Verksamhetsutveckling i Region Kronoberg syftar till att skapa förutsättningar för
verksamheterna att vara effektiva och hålla hög kvalitet.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal

Utfall aug
2018

Utfall aug
2017

Utfall aug
2016

Målvärde 2018

12,9 %*

13,9 %

10,4 %

9,0 %

Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

4,0**

5,1

4,5

5,0

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

4,0

5,6

4,5

1,3

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min

92%

94%

95%

96 %

Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

98%

98%

98%

99 %

Vårdrelaterade infektioner

6

* VRI-mätning v12 2018
**2018 minskade antalet vpl

Hälso- och sjukvård
Förutsättningar för en säker vård med god kvalitet skapas genom kunskapsstyrning och organisation.
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som är
mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och
merkostnaden för att rätta till misstag minskar. Patientsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg bedrivs i
enlighet med Patientsäkerhetslagen med ett systemperspektiv, är långsiktigt och har ett uttalat
patientfokus där patienter och närstående ska göras delaktiga. Patientsäkerhet ingår i introduktionen för
alla nyanställda vilket har varit en lyckad satsning.
Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i sluten vård. En stor
del av dessa är vårdrelaterade infektioner, trycksår eller läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i
6

RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
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vården är en vanlig orsak till att patientsäkerhetsrisker ökar. Patientnämndens rapporter visar också att
det är en vanlig orsak till klagomål från patienterna. Under senaste året har det skett en påtaglig
minskning av trycksår medan vårdrelaterade infektioner ger en mer osäker bild beroende på olika
mätmetoder. Vårdrelaterade infektioner är en prioriterad fråga under 2018. Under året har det varit
fokus på arbetet med att minska infartrelaterade infektioner och extra tid har lagts på arbetet med att
förebygga urinvägsrelaterade infektioner samt sjukhusförvärvade lunginflammationer.
Under våren har Vårdhygien tillsammans med BHK-samordnare (basala hygien och klädrutiner)
föreläst om BHK för alla nyanställda inom vården i Region Kronoberg vid två tillfällen vilket syftar till
att alla ska få en gemensam grund i BHK-arbetet. För att hålla arbetet aktuellt på respektive verksamhet
är det viktigt att det finns särskilda resurser för arbetet på varje avdelning. För att ge dem inspiration
och mod erbjuder Region Kronoberg nätverksträffar med föreläsningar och dialog om hur
verksamheten bäst kan komma vidare och nå bättre följsamhet.
Gruppen med inriktning mot sjukhusförvärvad pneumoni har påbörjat sitt arbete.
I samverkan mellan utvecklingsenheten och kliniskt träningscenter har en utbildningsinsats påbörjat för
säker kommunikation. Satsningen har varit uppskattad och det är en stor efterfrågan
Under 2018 arbetas det med en gemensam struktur för identifiering och prioritering samt uppföljning
av de hälso- och sjukvårdsövergripande patientprocesser som är i behov av utveckling. Behovet
identifieras utifrån verksamheternas och centrumens bedömning av nuvarande och prognostiserade
utfall samt förväntad effekt. Prioriteringen har beslutas av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
Arbetet kommer att vila under hösten för att aktualiseras när omorganisationen är klar.
Produktion och kapacitetsplanering genomförs med en en detaljerad tidplan, där varje berörd
verksamhet anger införandestatus, behov av stöd från utvecklingsenheten och planerad tid för
införande. Det är dock viss försening av tidsplanen p g a att verksamheterna har svårt att släppa
resurser i arbetet. POK-modellen har utvecklats under året. En ny balanseringsstege är framtaget och
har nu börjat användas i verksamheter som befinner sig i det skedet av införandearbetet. Utvärderingar
från berörda verksamheter kommer att ligga till grund för det vidare arbetet. Utveckling av modellen
ska fortsätta med det fjärde steget, kapacitetsplanering, där arbetet planeras påbörjas under hösten. Den
stora skillnaden mot den tidigare balanseringen är att den nya jämför under samma tidsperiod, både
behov och kapacitet och ger en bild över nästa planeringsperiod. Utöver det finns det nu ett lite enklare
simuleringsverktyg, där verksamheter som vill, får möjlighet att se hur olika bemanningsscenarier
påverkar produktionen. PoKs bidrag till förbättringar är på övergripande nivå svårt att urskilja från allt
annat som händer och därmed är det svårt att visa ett tydligt orsakssamband. Nyttan kan bäst ses nära i
verksamheten om daglig användning. Verksamhetschefer och avdelningechefer har med PoK fått ett
verktyg som ger en mycket bättre möjlighet att följa sin öppenvårdsproduktion och dess variation samt
utifrån detta göra kontinuerliga förbättringar.
Antal vårdplatser belagda med utskrivningsklara patienter minskar från i snitt 17,2 till 12,9 vårdplatser.
Samtidigt minskar antalet disponibla vårdplatser med 16,2 platser, vilket sammantaget gör att belagda
vårdplatser med utskrivningsklar patient per 100 vårdplatser minskar från 5,1 till 4,0. En orsak till detta
beror på den nya lagen för utskrivningsklara patienter som kom den 1 januari 2018.
Kollektivtrafik
Punktligheten för både stads- och regionbusstrafiken ser relativt stabilt ut. Ombyggnationerna i centrala
Växjö och kommande byggnationer på in- och utfartsvägarna i Växjö, är dock stora utmaningar som
gör att prognosen på helår 2018 är ytterst osäker.

22
Page 105 of 528

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika
intressenter i regionen som exempelvis kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila
samhället. I Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling det betyder att sätta
utmaningarna i centrum och att arbeta över sektorsgränser. Detta kräver ett arbetssätt där aktörerna
har en god kunskap om nuläge och önskeläge och sedan väljer insats för att nå målen. Gröna
Kronoberg lyfter fram arbetsmetoden den Gröna tråden, som består av ett antal delar som tillsammans
lägger grunden för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete. För länets utveckling måste
innovationskraften och entreprenörsandan tas till vara både för att utveckla näringslivet liksom offentlig
verksamhet.
Regional Utveckling
För Regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronobergs genomförande sker dialog och samverkan
med kommuner i flera nätverk och konstellationer. För att skapa en ökad förståelse för utmaningar
och möjligheter i länet genomför Regional utveckling även olika insatser och analyser löpande.
Under perioden har bland annat ett arbete pågått med att ta fram en nulägesanalys till
aktualiseringen av regionala utvecklingsstrategin.
Regionala utvecklingsstrategin ska enligt förordningen (2017:583) revideras en gång per
mandatperiod och uppdraget från Regionstyrelsen är att ha ett förslag till beslut till regionfullmäktige
juni 2019. Arbetet med aktualiseringen har fortsatt under perioden. Processledaren har träffat
prioriterade externa chefsnäverk och nulägesanalys som beskrivits ovan har tagits fram. En struktur
för att göra strategin tydligare och arbetet med att ta fram prioriterade åtgärder har även påbörjats.
Under 2017 startade Region Kronoberg flera utvecklingsprojekt i egen regi för att stärka länets
utveckling i linje med Regionala utvecklingsstrategin. Hållbar mobilitet, Samplanering Kronoberg och Mot nya
höjder lab är projekt som under perioden är i full gång. Konsulttimmen,som ger företag sex timmar
kostnadsfri konsultstöd, startade hösten 2017 och har hittills haft 125 unika företag som ansökt och
beviljats att ta del av stödet. Barnens bästa är en annan stor satsning som är under utveckling.
För att vara en drivande regional utvecklingsaktör är det viktigt att göra rätt saker och att göra
sakerna rätt från början. Regional utveckling har under periden fortsatt arbetet med att ta fram ett
verktyg för att ”Gröna Kronoberg- och hållbarhetssäkra” processer. Ett första förslag till matris har
utvecklats. Den innebär att samordnare/utvecklare bedömmer om en planerad insats på Regional
utveckling kommer bidra till målbild och utmaningar i Gröna Kronoberg samt hur insatsen bidrar
till mål i Agenda 2030. Till juni 2019 kommer matrisen vara klar. En viktig del i arbetet under nästa
period och i början av 2019 blir även att tydligggör för vilken typ av insatser den ska användas till.
Det behöver även tydlggöras vilket stöd som kommer finnas tillgängligt för att hjälpa till att
analysera svaren i matrisen och att hjälpa samordnaren/utvecklaren vidare i processen.
Uppdragen till Regional utveckling, inom att vara en drivande utvecklingsaktör är pågående. Vad gäller
exempelvis inventering av nyanländas kompetens med inriktning på näringslivet så har arbetet kommit
igång under perioden. En förstudie vid namn Användardriven innovation för framtida välfärd är pågående och
möjliggörs med 1:1-medel. Förstudiens mål är att få insikt i och kunskaper om hur en arena/modell för
innovationsarbete för välfärdstjänster skulle kunna se ut i Kronbergs län. Studien inkluderar bland
annat studiebesök, dialog och kunskapsöversikt inom området och kommer avslutas under november
2018. Eventuellt kommer vidare förberedelseprojektpengar sökas av Vinnova under hösten 2018.
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Ambitionen är därefter att gå vidare med en ”Kronobergsk” innovationsplattform där bland annat
företag inom hjälpmedelsbranschen, enligt uppdraget, kommer kunna inkluderas.

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg
ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans
med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras
och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
7
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket
Andel återvunnet material av totala
8
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

Utfall aug
2018

Utfall aug
2017

Utfall aug
2016

Målvärde 2018

48 %

45 %

50 %

75 %

90 %

87 %

-

87 %

96 %

94 %

91 %

95 %

56 %

56 %

54 %

60 %

Mäts bara helår

-

-

Plats 4

25 %

22 %

-

33 %

51 %

28 %

-

70 %

Miljö
För att öka användning av förnybara bränslen i bilpoolen har transportavdelningen genomfört
informationsinsatser och återkoppling av andelen förnybart till verksamheter med långtidsleasade bilar.
Insatserna har haft viss effekt och andelen förnybara drivmedel har under perioden ökat till 48 procent
jämfört med 45 procent för motsvarade delår 2017. Den första biogasmacken i Ljungby invigdes under
juni månad 2018 vilket också kan också ha bidragit till resultatet.
Andelen förnyelsebara drivmedel inom länstrafiken ökade första halvåret 2018 med 4 procentenheter
jämfört med helårsresultatet för 2017 och målvärdet för 2018 är uppnått. Drivmedelsstatistiken
inrapporteras och följs upp halvårsvis och avser linjetrafik, skoltrafik och serviceresor. I linjetrafiken är
andelen förnyelsebara drivmedel 100 procent. Skoltrafiken och Serviceresor står således för hela
7
8

Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken, exkl tåg.
Exkl. matavfall
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ökningen trots att regionen inte gick in i nya avtal för denna trafik förrän andra halvåret 2018. Det
innebär att fler trafikutövare valde att gå över till förnyelsebara drivmedel under det sista halvåret av det
gamla avtalet.
Andelen förnybar värme har ökat med 2 procent jämfört med motsvarande delår 2017 och är nu uppe i
96 procent. Ökningen beror till största delen på att Ljungby Energi använder större andel förnybara
bränslen.
Inom målområdet för ekologiska livsmedel följer arbetet plan och förväntas leda till hög måluppfyllelse.
Resultatet för andelen källsorterat avfall visar på en positiv trend och är nu uppe i 25 procent. En
bidragande faktor till förbättrad utsortering är troligtvis den utökade service inom avfallshanteringen
som har införts på Centrallasarettet i Växjö och på Ljungby lasarett. Avfallet hämtas nu direkt ute på
avdelningarna istället för som tidigare då avdelningarna själva lämnade sitt avfall i miljörummen. Trots
den positiva trenden kommer det troligtvis bli svårt att nå målet om 33 procent till årets slut.
Det finns fortsatta utmaningar med att minska andelen farliga kemiska produkter som används i
verksamheterna. Ett kontinuerligt arbete genomförs för att minska antalet CMR produkter
(cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) samt andra särskilt farliga kemiska produkter
(enligt Kandidatlistan). Antalet produkter med utfasningsämnen har minskat med 23 procent jämfört
med motsvarande delår 2017 vilket till stor del beror på att laboratorieverksamheterna har rensat sina
kemikalieförråd och bytt ut en del hälsoskadliga kemikalier mot andra alternativ. Sannolikheten är låg
för att nå en minskning med 70 procent till årets slut då det är svårt att hitta kemiska produkter som är
mindre farliga men som har likvärdig funktion inom laboratorieverksamheterna samt att flera produkter
som används inom medicinsk teknik och drift innehåller allergiframkallande ämnen.
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EKONOMI
”Region Kronoberg ska ha
en stabil ekonomi som
kännetecknas av
långsiktighet och
hållbarhet”
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. En
långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt
kollektivtrafik och regional utveckling. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 160 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på
150 mnkr för 2018 vilket är 84 mnkr bättre än budgeterat.

Måluppfyllelse mars 2018

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen
ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och
intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella planeringen innehålla en marginal
för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid
inträffar.
En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Utfall aug
2018

Utfall aug
2017

Utfall aug
2016

Målvärde 2018

3,9% (160 mnkr)

1,6 % (61 mnkr)

3,3% (119 mnkr)

1,1 %

52,9 %

53,8 %

54,0 %

53,0 %

4,5 %

1,2 %

1,5 %

3,0 %

Betalningsberedskap – årets alla
dagar

Ja, alla dagar

Ja, alla dagar

Ja, alla dagar

Minst 450 mnkr
alla dagar

Självfinansieringsgrad,
investeringar
(årets investeringar i förhållande
till årets resultat + årets
avskrivningar)

85 %

113 %

139 %

43 %

Resultat (%) i förhållande till
skatteintäkter,
kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag
Självfinansieringsgrad,
Länstrafiken totalt
Övriga indikatorer (följs upp vid
delårs- och årsredovisning)
Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning realt (över en
femårsperiod)
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultat och prognos per nämnd för perioden januari – augusti 2018
Utfall
jan-aug
2018
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Budget
jan-aug
2018

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

-2 690

-2 701

11

-4 052

-4 115

-4 136

-25

-209

-210

1

-313

-320

-320

0

Regional
utvecklingsnämnd

-34

-43

9

-54

-65

-63

2

Kulturnämnd

-40

-42

2

-60

-63

-63

0

-5

-7

2

-10

-11

-11

0

Vårdval

-712

-723

11

-1 057

-1 088

-1 076

13

Regionstyrelsen

-270

-293

24

-381

-386

-382

6

Verksamhetens
nettokostnad

-3 959

-4 019

60

-5 927

-6 047

-6 050

-4

3 205

3 227

-22

4 749

4 857

4 823

-34

Statsbidrag

883

853

30

1 300

1 284

1 328

44

Resultat före
finansnetto

129

62

67

121

94

101

7

31

-19

50

63

-28

49

77

160

43

117

184

66

150

84

Trafiknämnd

Styrelsen för Grimslövs
folkhögskola

Skatteintäkter

Finansnetto
Resultat

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens resultat efter augusti slutar på +11 mnkr jämfört med budget. Resultatet
inkluderar beslutad tilläggsbudget och riktade statsbidrag enligt nationella satsningar. Augustiresultatet
innebär en förbättring med 26,7 mnkr och rullande 12-månadersresultatet förbättras till -30 mnkr, att
jämföra med årsresultatet 2017 som slutade på -140 mnkr. Främsta orsak till resultatförbättringen ligger
i den beslutade tilläggsbudgeten, ökade statsbidrag och fortsatt lägre kostnader för hyrpersonal jämfört
med 2017. Beslutade men ej påbörjade satsningar i tilläggsbudget påverkar det ackumulerade resultatet
positivt med ca 40 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 2,9 procent jämfört med 9,5 procent
samma period föregående år.
I och med beslutad tilläggsbudget har det varit möjligt att korrigera verksamheternas budgetar till att
bättre spegla uppdrag och bemanning enligt plan. Korrigeringarna har inneburit att en negativ
anslagspost på -71 mnkr nu ligger under hälso- och sjukvårdsgemensamt kostnadsställe.
En analys av resultat efter augusti och prognos för helår 2018 visar att hälso- och sjukvårdens befarade
underskott till största del kan balanseras av att kostnader enligt beslutad tilläggsbudget inte kommer att
ha helårseffekt under 2018. De åtgärder som tagits fram av centrumen med syfte att nå ett nollresultat
för 2018 har i stort genomförts. Kostnadsutvecklingen under andra kvartalet har dessvärre varit negativ
för köpt vård och läkemedel som tillsammans ökat med 35 mnkr jämfört med första kvartalet. Detta i
kombination med en svårare situation gällande utfasning av hyrpersonal, med en ackumulerad
merkostnad på 60 mnkr efter augusti, medför att ett nollresultat inte kommer att nås. En helårsprognos
lämnas med -25 mnkr.
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Sett ur ett såväl ekonomiskt som verksamhets-, medarbetar- eller invånarperspektiv är
personalsituationen och förmågan att komma till rätta med vakans-/hyrpersonalproblemet avgörande
för möjligheterna att nå en ekonomi i balans.
Trafiknämnden
Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 1 mnkr jämfört med budget.
Prognosen för 2018 är ett nollresultat i enlighet med budget. Samtliga trafikslag förutom Krösatåg Syd
beräknas uppnå budgeterade trafikintäkter. Det finns dock enskilda budgetavvikelser för flera
kostnadsställen. Störst positiv avvikelse enligt prognosen får Teknik och omkostnader med +3 mnkr
samt Öresundståg med +4 mnkr. Avvikelsen för Teknik och omkostnader beror i första hand på att
installationen av WiFi i fordonen blivit något försenad. Avvikelsen för Öresundståg beror på
återbetalning av hyreskostnader från vagnbolaget Transitio AB. Störst negativ avvikelse enligt
prognosen får Växjö stadstrafik med – 4 mnkr samt Krösatåg Syd med – 5 mnkr. Avvikelsen för Växjö
stadstrafik beror på ökade indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik. Avvikelsen
för Krösatåg Syd beror på fordonsproblem och infrastrukturstörningar som även har lett till lägre
intäkter.
Självfinansieringsgraden för januari - augusti 2018 är 52,9 procent vilket är lägre än bokslut 2017 (53,9
procent) men i enlighet med budget 2018. Prognosen för 2018 är 53,3 procent.
Regional utvecklingsnämnd
Målet är att externa intäkterna ska täcka minst 50 procent av totala intäkterna. Detta ska innefatta både
den externa och interna budgeten. Prognosen för 2018 är 54 procent.
För årets första åtta månader visar Regional Utveckling ett resultat på +9 mnkr. Resultatet förklaras
främst av periodiseringar, högre andel externa intäkter än planerat genom en hög projektnivå samt flera
vakanser i form av barnledigheter mm. Prognosen för 2018 är ett överskott på 2 mnkr.
Internt stöd visar en positiv avvikelse på 3 mnkr som dels beror på att de vakanta tjänsterna inte var
tillsatta första kvartalet och dels på att kostnader inte har upparbetats enligt budget för uppdrag som
tillkommit. Medel har tillkommit i budgeten för att stötta hälso-sjukvård, till utveckling och innovation
mm. Detta arbete har påbörjats men kostnaderna har i hög grad inte uppstått ännu.
Projektkontoret redovisar ett underskott på 1 mnkr till följd av ett beslut på ägarsamrådet med Almi
som kommer att generera ett underskott på driftstöden.
Kompetens och Lärande har tillskjutits medel för inventering av nyanländas kompetens där
kostnaderna ännu inte har upparbetats. Detta, tillsammans med att medarbetare har arbetat i projekt i
större utsträckning än planerat, har genererat ett överskott för perioden på 3 mnkr.
Även på Hållbar tillväxt finns medel i budget som ännu inte upparbetats men som periodiserats på
tolftedelar. Här kommer kostnaderna uppkomma under hösten. Folkhälsa och social utveckling
kommer visa ett positivt resultat vid årets utgång beroende på att statliga medel har kommit
verksamheten tillgodo samt att medarbetarna i högre utsträckning än planerat har arbetat i projekt och
därför finansierats externt.
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Kulturnämnd
Totalt visar kulturverksamheten ett resultat på +2 mnkr jämfört med budget. Det positiva resultatet
beror på att budgeten periodiseras på tolftedelar och samtliga driftstöd ännu ej är utbetalade enligt detta
samt att egna utvecklingsmedel ej har nyttjats ännu. Prognosen för helåret är att budget ska följas.
Målbilden är att staten ska räkna upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med
den regionala uppräkningen. För 2018 är uppräkningen i obalans, 1,55 procent i statlig uppräkning och
2,2 procent i regional uppräkning.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Resultatet i augusti visar ett resultat på +2 mnkr, vilket kan förklaras med att periodiseringarna nu slagit
igenom i det nya ekonomisystemet och att de flesta statsbidragsdelarna är inne i systemet. Prognosen
för 2018 är ett positivt bokslut på minst 0,4 mnkr.
Viktigt i nuläget är att planera och ge förutsättningar för att Ekhagen kan starta upp sin verksamhet i
oktober/november och att Ekhagen då är nyrenoverat och lokalanpasssat, ett välfungerande kurs- och
konferenscenter till gagn för hela Region Kronoberg.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt tandvårdsstöd. För perioden visar enheten totalt ett resultat på +11 mnkr jämfört med budget, motsvarande
period föregående år var resultatet +8 mnkr. Prognosen för helåret är ett resultat på +13 mnkr.
För Vårdval primärvård är resultatet för perioden 9 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är ett
resultat på 11 mnkr. Prognosen förklaras främst av överskott avseende ersättningen för besök och preST samt satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget som inte beräknas få fullt utfall under 2018. I
prognosen har beaktats underskott till följd av att det under 2017 har anställts fler ST-läkare än vad som
budgeterats och att lönen höjts för samtliga ST-läkare inom allmänmedicin. Orsaken till detta var
bristen på läkare inom primärvården och förhoppningen är att det ska leda till fler fast anställda läkare
inom primärvården på ett par års sikt.
Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 3 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 4 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av vakanta
läkartjänster. Den ursprungliga budgeten för Vårdval hud baserades på 4 verksamma hudläkare. Så
länge det inte verkar 4 hudläkare inom vårdvalet kommer sannolikt ett överskott att uppstå.
Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett resultat på -1 mnkr för
perioden. Prognosen för helåret är ett resultat på -2 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
statsbidraget som Region Kronoberg får för höjningen av åldersgränsen från 19 år till 22 år inte täcker
kostnaderna för tandvårdspengen fullt ut.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För perioden så redovisar Regionstyrelen totalt ett överskott på 24 mnkr. Alla enheterna, med undantag
för Regionservice, visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras
främst av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt, lägre avskrivningskostnader
än budgeterat och lägre personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro. Regionservice redovisar
för perioden en liten negativ budgetavvikelse vilken bl.a. förklaras av att försäljningen av kost minskat
både till patienter och i restaurangerna, abonnemangskostnaden för MA-depån har ökat och tillfälliga
kostnadsökningar för förrådshanteringen vid införandet av Raindance.
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Prognosen för regionstyrelsen totalt är ett helårsresultat som är 6 mnkr bättre än budget. Den positiva
avvikelsen förklaras främst av att avskrivningskostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat, lägre
personalkostnader till följd av vakanser och frånvaro samt att regiongemensamma medel inte förbrukas
i budgeterad takt. Prognosen påverkas negativt av att prognosen för pensionskostnaderna försämrats
med 38 mnkr. Merparten balanseras dockl upp av att budgeterade pensionskostnader (tilläggsbudget)
ute i verksamheterna ökat mer än beräknat, vilket bl.a. förklaras av tilläggsbudgeten.
Finansieringen
Skatteintäkterna förväntas bli 34 mnkr lägre än budgeterat till följd av lägre prognos för slutavräkning
på 2018 års skatteintäkter. Utjämningssystemet och generella statsbidrag förväntas bli 44 mnkr högre än
budgeterat vilket främst beror på kompensation för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnetto
Finansnettot ger för perioden ett överskott på 50 mnkr i förhållande till budget vilket främst förklaras
av realisationsvinster på försäljningar som gjorts för att anpassa innehavet till gällande reglemente.
Prognosen för finansnettot är en positiv avvikelse mot budget på 77 mnkr.

Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 5,0 procent under de två första tertialen 2018 i förhållande till utfallet
motsvarande period 2017. Ökningstakten hålls tillbaka av ökade statsbidrag och lägre kostnader för
hyrpersonal. Genomsnittet i riket för perioden är 4,8 procent. Budgeterad nettokostnadsökning för
helåret 2018 jämfört med bokslut 2017 är 5,3 procent.
Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2018 på 5,4 procent. Skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 6,4 procent jämfört med
föregående år.
8,0%

7,6%

7,3%

7,0%

7,3%
6,3%

6,0%
5,0%
3,7%

4,0%

4,3%
4,3%

3,0%
2,0%
1,0%

2,0%

4,5%

5,9%

5,0%

6,4%

5,4%

0,4%

0,0%
2012

2013

2014
Nettokostnad

2015

2016

2017

2018

Skatter o generella statsbidrag

Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
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Balanskravsutredning
Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader
som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid
försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. För 2018 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
För 2018 är det av regionfullmäktige beslutade målet för Region Kronoberg att det justerade resultatet
enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå till 1,1 procent.
Det motsvarar det budgeterade resultatet på 66 mnkr.
Prognosen om ett resultat på 150 mnkr efter balanskravsutredning innebär att såväl balanskravet som
det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning uppnås.
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Resultatuppföljning för perioden januari - aug 2018
(mnkr)

Utfall
jan-aug
2018

Budget
jan-aug
2018

Utfall
jan-aug
2017

Avvikelse

Förändring
utfall %

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

439

427

11

428

2,5%

666

688

22

Sålda tjänster

331

317

15

297

11,6%

473

490

17

Övriga intäkter

313

266

47

244

28,2%

400

461

61

1 083

1 010

73

969

11,7%

1 539

1 640

101

-2 546

-2 646

100

-2 361

7,8%

-3 981

-3 867

114

Hyrpersonal

-101

-19

-82

-140

-28,0%

-28

-155

-128

Köpt vård

-343

-338

-5

-302

13,6%

-502

-511

-9

Offentligt finansierad
privat vård

-186

-182

-5

-174

7,0%

-272

-279

-7

Trafik

-531

-511

-20

-508

4,5%

-787

-813

-26

Läkemedel

-464

-458

-6

-448

3,7%

-687

-693

-6

Övriga kostnader

-726

-726

0

-672

8,1%

-1 100

-1 153

-53

Avskrivningar

-145

-150

5

-136

6,0%

-229

-218

11

Summa kostnader

-5 042

-5 029

-13

-4 741

6,3%

-7 586

-7 690

-104

Verksamhetens
nettokostnad

-3 959

-4 019

60

-3 772

5,0%

-6 047

-6 050

-4

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnad

Skatteintäkter

3 205

3 227

-22

2 986

7,4%

4 857

4 823

-34

Statsbidrag

883

853

30

833

6,0%

1 284

1 328

44

Resultat före
finansnetto

129

62

67

46

94

101

7

31

-19

50

14

-28

49

77

160

43

117

61

66

150

84

Finansnetto
Resultat

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. augusti ett resultat före finansnetto på 129
mnkr vilket är 67 mnkr bättre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 31 mnkr och regionens
resultat för perioden blir därigenom ett överskott på 160 mnkr.
Intäkter
Intäkterna har ökat med 114 mnkr eller 11,7 procent jämfört med samma period föregående år.
Ökningen förklaras till största delen av ökade statsbidrag men även av ökade trafikavgifter och
vidarefakturering av kostnader för utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region
Kronoberg har avtal med.
Övriga intäkter visar ett överskott på 47 mnkr jämfört med budget vilket till stor del förklaras av att
statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet inte
budgeteras. Ackumulerat uppgår dessa bidrag till 18 mnkr per augusti. De kostnader bidragen ska täcka
budgeteras inte heller varför motsvarande budgetavvikelser även finns på kostnadssidan. På samma sätt
förhåller sig det med ersättningar från försäkringskassan för TMU/SLU vilka ackumulerat t.o.m.
augusti uppgår till 3,7 mnkr. Den positiva avvikelsen för statsbidrag förklaras också av att utfallet
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avseende patientmiljarden är 6,3 mnkr högre än budgeterat samt att regionen erhållit tillkommande
utbetalningar med 3,6 mnkr avseende ”extra tjänster” 2017.
Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - aug 2018
Utfall
jan-aug
2018

(mnkr)

Budget
jan-aug
2018

Avvikelse

Utfall
jan-aug
2017

Försäljning övriga medicinska tjänster

28

39

-11

26

Försäljning övriga tjänster

26

36

-11

30

154

118

36

87

Ersättning asylsökande

19

20

-2

27

6-% ersättning vid upphandling*

20

13

8

20

Övriga bidrag och ersättningar

38

25

13

32

Övrigt

29

15

14

21

313

266

47

244

Specialdestinerade statsbidrag

Totalt övriga intäkter

* Momsersättning till kompensation för ingående moms vid upphandling i verksamhet som inte är momspliktig.
Ersättningen beräknas schablonmässigt till 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning.

Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott på 100 mnkr till följd av vakanser och
frånvaro, men också beroende på beslutad tilläggsbudget som inkluderar satsningar inom personalområdet som ännu inte genomförts/ännu inte gett fullt utfall. Totalt har kostnaderna för egen personal
ökat med 185 mnkr eller 7,8 procent jämfört med motsvarande period 2017.
Hyrpersonal
Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har
arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Satsningen på att fasa ut
hyrpersonal genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för patienter och personal.
Samtidigt är det tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin vilka kan avläsas i
resultaträkningen.
I september 2017 syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för hyrpersonal sjönk markant jämfört med
föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016. Trenden med minskande kostnader för
hyrpersonal höll i sig under slutet av 2017 och inledningen av 2018. Under våren 2018 steg sedan
kostnaden ånyo och utfallet för augusti 2018 ligger något över utfallet för augusti 2016.
Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom augusti-18
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Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal för perioden till 101 mnkr att jämföra med 140 mnkr för
motsvarande period 2017, en minskning på 28 procent. Merkostnaden jämfört med egen personal
uppgår till ca 60 mnkr. Hur kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per centrum och yrkeskategori inom
hälso- och sjukvården framgår av nedanstående tabell.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per centrum och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-aug 2018 och
jan-aug 2017 (tkr).
(Tkr)

Ackumulerat jan-aug 2018 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Primärvårds- och rehabcentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
SUMMA MÅNAD

Summa

Ackumulerat jan - aug 2017 (tkr)
Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

34 050

0

0

34 050

42 899

0

1 156

44 055

12 279

3 420

4 733

20 432

21 541

1 622

941

24 104

1 671

788

112

2 571

2 852

8 916

966

12 734

0

0

1 822

1 822

0

0

1 290

1 290

14 427

16 131

115

30 674

17 874

18 091

40

36 005

4 799

4 196

522

9 516

5 074

10 955

174

16 203

803

460

0

1 262

2 265

2 524

0

4 789

68 028

24 994

7 304

100 326

92 505

42 108

4 568

139 181

Såväl antalet inhyrda läkare som antalet inhyrda sjuksköterskor har minskat markant jämfört med
motsvarande period föregående år. På läkarsidan syns ett ökat avrop utanför avtal. Att hyrläkare
avropas utanför avtal förklaras främst av att de avtalade leverantörerna inte förmår fylla vårt behov men
det förklaras också av att man ute i verksamheten eftersträvar kontinuitet och därför hyr in tidigare
anlitade läkare även om dessa av någon anledning inte längre omfattas av våra avtal.
Fokus och målsättningen har, i enlighet med åtgärdsprogrammet "Kostnadsreduceringar inom hälso- och
sjukvård 2017" varit att Region Kronoberg ska bli oberoende av hyrpersonal.
Beviljade dispenser för att använda hyrpersonal finns inom:
-

Iva/Op/Anestesi: specialistsjuksköterskor
Kvinnokliniken: barnmorskor
Hud/Kvinnokliniken/ÖNH/Ortopeden: specialistläkare
Anestesi/Neonatolog, läkare
Med klin/Akuten/AVA/Stroke/HIA/Infektion: specialistsjuksköterskor
Med klin: läkare,
Med klin reumatolog
Med klin: kardiolog
Röntgen: specialistsjuksköterskor
PRC: distriktsläkare/specialist allm. medicin
Vuxenpsyk/BUP: specialistsjuksköterskor
Vuxenpsyk/BUP: specialistläkare
Vuxenpsyk: psykiatriker
BUP: psykolog
Rättspsyk: specialistsjuksköterskor
Rättspsyk: läkare
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Prognosen för 2018 pekar på att kostnaden för hyrpersonal kommer att hamna på ca 154 mnkr, se
nedanstående tabell.
Tabell: Helårsprognos för kostnaden för hyrpersonal inom HSN fördelad på centrum och yrkeskategori.
HSN

Hyrpersonal 2018 (tkr) Utfall 2017
SSK Läk/Psyk

Primärvårds- och rehabcentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
TOTALT

Skillnad

Totalt

0

52 300

52 300

60 903

-8 603

6 800

25 600

32 400

31 025

1 375

2 150

2 121

4 271

16 820

-12 549

0

3 022

3 022

2 356

666

25 149

20 575

45 724

54 364

-8 640

7 907

6 998

14 905

20 539

-5 634

460

1 203

1 663

5 183

-3 520

42 466

111 818

154 284

191 190

-36 905

Budget
jan-aug
2018

Avvikelse

Kostnad köpt vård
Tabell: Köpt vård för perioden januari – augusti 2018
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall
Jan-aug
2018

-236

-233

-2

Utfall
jan-aug
2017

-217

Årsbudget
2018

-350

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin
- Fritt vårdsökande
- Övrig

-9,0

-10,1

-25,1

-22,2

-61

-43

Summa ej högspecialiserad vård

-95

-85

-10

-76

-123

Övrigt

-13

-19

6

-10

-29

-343

-338

-5

-302

-502

Totalt köpt vård

Den redovisade kostnaden för köpt vård uppgår till 343 mnkr. Utfallet för köpt vård inkluderar
kostnader för utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal
med till ett värde av 16 mnkr. Dessa kostnader, som förklarar den stora ökningen jämfört med samma
period 2017 för ”Ej högspecialiserad vård – Övrig”, vidarefaktureras till andra regioner/landsting.
Den redovisade kostnaden för externt köpt högspecialiserad vård uppgår till 236 mnkr vilket innebär en
ökning med 19 mnkr eller 9 % jämfört med motsvarande period 2017. Av den totalt ökningen avser 11
mnkr mycket dyra vårdtillfällen (>600 tkr). I och med att kostnaderna till del avser köpt vård utanför
södra sjukvårdsregionen genererar abonnemangsmodellen ett sämre utfall jämfört med samma period
2017.
Överskottet för övrigt kopplat till köpt vård förklaras till stor del av redovisningstekniska orsaker
(kostnaden för momskompensation till privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans
utfallet redovisats under kontogruppen offentligt finansierad privat vård).
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Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna ökar med 16 mnkr eller 3,7 procent jämfört med samma period 2017.
Ökningstakten bromsas av läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel.
Kostnadsutvecklingen för läkemedel har under våren uppvisat samma mönster som den köpta vården
med en dyr maj-månad som sedan minskat i juni och juli. Kostnad för nya cancerläkemedel står för de
största ökningarna. Budgeten har justerats med 16 mnkr med anledning av ökat statsbidrag för
läkemedelsförmånen.
Utfallet inkluderar rabatter med 41 mnkr, som avser smittskyddsläkemedel, läkemedel inom
cancerområdet, förbrukningsartiklar diabetes och TNF alfa-hämmare. Rabatterna har ökat med hela
200 % jämfört med samma period 2017.
Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari - augusti 2018

(mnkr)
Sjukvårdsart. och medicinskt material

Utfall
jan-aug
2018

Budget
Jan-aug
2018

Avvikelse

Årsbudget
2018

-132

-131

-1

-198

Annat material

-61

-62

1

-96

Övriga anslag

-98

-135

37

-202

Lokal och fastighetskostn inkl.
reparation, underhåll och energi mm
exkl avskrivningar

-90

-93

3

-141

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-68

-55

-13

-83

Reparation och underhåll inventarier

-39

-40

2

-61

Telefon, datakommunikation och porto

-20

-20

0

-29

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-28

-29

1

-43

Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra
konsultarvoden och tolkarvode

-58

-26

-32

-39

Övrigt,

-133

-135

2

-208

Totalt övriga kostnader

-726

-726

0

-1 100

Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget. Avvikelserna för
övriga tjänster förklaras till stor del av att det centralt inom hälso- och sjukvården lagts en ”balanspost”
för att möjliggöra kostnadstäckning av vissa centrum för underskott avseende läkemedel, medicinsk
material, köpt vård och bemanningsöversyn.
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Finansiering

Finansiering, mnkr
Utfall
Jan-aug
2018

Prognos
2018

Budget
2018

Utfall
2017

Avvik.

Förändring
mnkr

Skatter

3 205

4 823

4 857

-34

4 529

294

Preliminärskatt

3 214

4 837

4 857

-20

4 543

294

-9

-14

0

-14

-14

0

Utjämningssystemet
och generella
statsbidrag

883

1 328

1 284

44

1 250

62

Inkomstutjämningsbidrag

648

975

962

13

929

46

Kostnadsutjämningsavg.

-135

-203

-199

-4

-182

-21

30

45

45

0

45

0

Regleringsavgift

-40

-60

-94

34

-77

17

Bidrag läkemedel inom
förmånen

350

526

526

0

491

19

30

45

44

1

44

1

4 088

6 151

6 141

10

5 779

356

69

103

25

78

84

19

Finansiella kostnader

-35

-54

-53

-1

-38

-16

varav finansiell del
pensioner

-32

-49

-49

0

-36

-13

4 122

6 200

6 113

87

5 825

359

Avräkning skatteintäkter

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet
samt generella
statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

Förändring
%

6,5%

6,2%

6,4%

6,4 %

Prognosen för finansieringen och finansnettot beräknas sammantaget ge ett överskott på 87 mnkr.
Skatteintäkterna förväntas bli 34 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för
slutavräkning på 2018 års skatteintäkter. Utjämningssystemet och generella statsbidrag förväntas bli 44
mnkr högre än budgeterat främst till följd av högre inkomstutjämningsbidrag och regleringsavgiften.
Den positiva avvikelsen gällande regleringsavgiften beror främst på kompensation för sänkt skatt för
pensionärer. Prognosen för de finansiella kostnaderna och intäkterna visar ett överskott på 77 mnkr.
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FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som vi förfogar över.
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i
tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och pensionsmedelsförvaltning. Totalt uppgår de
finansiella medlen till knappt 2,2 miljarder kronor. Region Kronoberg har inte några banklån.
(Belopp i mnkr)

Aug 2018

Aug 2017

Dec 2017

-8

60

25

1 421

1 341

1 381

740

685

713

2 153

2 086

2 119

Likviditet (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

Marknadskommentar
Den svenska ekonomin fortsätter att växa. BNP steg med 2,5 procent i årstakt under det andra kvartalet
2018. KPI är på 2,0 procent augusti 2018 jämfört med samma period föregående år. Svensk ekonomi
går fortfarande på högvarv men allt mer tyder på att högkonjunkturen kulminerar 2019. Trots ett allt
mer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som slutits
för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska
inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I
takt med att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi.
Bostadsmarknaden har varit svajig på sistone. Om bostadspriserna tappar mark kommer det påverka
konsumtionen. Om konjunkturen skulle börja vika 2019 blir det svårt att se varifrån inflationen skall
komma. Det innebär i så fall att centralbankerna måste vara mycket försiktiga i sin räntesättning för att
inte köra ekonomin in i en recession. Men troligen är tiden med negativ reporänta snart över.
Mycket av senaste månadernas nyheter på finansmarknaderna har handlar om det pågående
handelskriget mellan USA och i princip resten av världen. När Trump införde tariffer på stål tidigare i
år så hänvisade han till nationell säkerhet som huvudskäl. Detta retade upp EU som anser sig vara en av
USA:s viktigaste allierade och knappast utgör ett hot mot landet. Som svar på USA:s tullar införde EU
mottullar på amerikanska varor. Trump hotade då i sin tur med att införa tullar på bilar och därmed var
kriget igång.
Likvida medel och kapitalmedelsförvaltning
Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 augusti 2018 till -8 mnkr. Det är
en minskning med från årsskiftet med 33 mnkr.
Syftet med kapitalförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.
Målet är att avkastningen över tid ska överträffa sina jämförelseindex. Marknadsvärdet på
kapitalförvaltningen uppgick per den 31 december 2017 till 1 445 mnkr och per 31 augusti 2018 var
marknadsvärdet 1 455 mnkr. Avkastning har sedan årsskiftet varit 0,7 procent vilket är 0,3 procent
bättre än jämförelseindexen.
Pensionsförvaltning
För att trygga långsiktiga pensionsåtaganden har Region Kronoberg avsatt 294 mnkr till en
pensionsförvaltning. Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.
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Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2017 till 770 mkr. Per den 31 mars 2018 var
marknadsvärdet 814 mnkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 4,5 procent.
Pensions- och kapitalförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och
reavinster/reaförluster) uppgick under perioden till 67 mnkr.
Totala pensionsförpliktelserna
Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande
pensionsutbetalningar, uppgick 31 mars 2017 till 814 mnkr vilket motsvarar 17 procent av senast
beräknade pensionsförpliktelsen (4 835 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 2,9 miljarder kronor
och återlånas i verksamheten.
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet kommer Region Kronoberg de närmaste åren att stå inför ett omfattande
nyinvesteringsprogram. Investeringarna ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra
effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, öka kapacitet eller sänka kostnader.
Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapaciteten eller standarden.
Region Kronoberg investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT),
medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier.
Investeringsramen i budget 2018 uppgår till 697 mnkr, men i regionstyrelsens beslutade
investeringsplan i januari 2018 uppgår beloppet till 662 mnkr.
Utfall
jan-aug
2018

Budget
2018

Investeringsplan
2018

Prognos
2018

Utfall
helår
2017

Informationsteknik

29

33

53

53

35

Medicinsk teknik och övriga inventarier

66

92

122

115

59

Fastigheter
Inventarier intäktsfinaniserad verksamhet
och oförutsett

245

530

444

447

196

17

42

43

31

23

Totalt

357

697

662

646

314

(B elo pp i mnkr)

Självfinansieringsgraden var under perioden januari-augusti 2018, 85 procent.
Investeringar i informationsteknik
Investeringar i informationsteknik på 53 mnkr följer plan. Utfallet fram till och med augusti är 29 mnkr
och avser framförallt IT-infrastruktur gällande generalplan och IT-system gällande beslutsstöd- och
planering, nytt ekonomisystem, nytt röntgeninformationssystem, nytt CRM-system, realtidssystem, nytt
resesystem, WiFi till bussar, integration Mobimed och intygstjänst.
I IT- budgeten för helåret på 53 mnkr, ingår 19 mnkr för investeringar som beviljades 2017 men där
anskaffning och implementation kommer ske under 2018.
Vidare under 2018 bedöms investeringar i informationsteknik ske enligt plan och prognosen på helåret
är 53 mnkr.
Investeringar i medicinteknisk utrustning och inventarier
Investeringsplanen för medicinteknisk utrustning samt övriga inventarier är 122 mnkr för helåret. I
budgeten ingår 30 mnkr för investeringar som beviljades 2017 men där anskaffning och implementation
kommer ske under 2018 samt 12 mnkr för inventarier i samband med lokalförändringar.
Utfallet för januari-augusti är 66 mnkr och innefattar återanskaffningsinvesteringar beslutade för året,
exempelvis ambulanser enligt utbytesplan, utbyte av anestesiarbetsstationer, mammografimodaliteter,
röntgengenomlysningssystem, ultraljudsapparater, dehydreringsmaskin samt möbler och inventarier till
bland annat klinisk kemi Växjö och Ljungby, onkologisk mottagning och dagvården och gemensam
beroendemottagning Växjö och Ljungby.
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Under 2018 bedöms investeringar i medicinteknisk utrustning och inventarier uppgå till 115 mnkr.
Avvikelsen mot investeringsplan beror främst på att vissa investeringar förväntas levereras först 2019.
Fastighetsinvesteringar
Investeringsplanen för fastighetsinvesteringar är 444 mnkr för helåret.
Det totala utfallet för fastighetsinvesteringarna för januari-augusti uppgår till 245 mnkr varav 207 mnkr
av dem för större byggprojekt och 38 mnkr för projekt finansierat inom fastighetsanslaget. Prognos för
helåret är 447 mnkr. Anledningen till avvikelsen är främst att ombyggnation av avdelning 40
tidigarelagts.
På Sigfridsområdet pågår byggnation av nya lokaler för vuxenpsykiatrin och habiliteringen. En ny
tillfartsväg för transportändamål till Sigfridsområdet planeras.
Inför renovering och ombyggnad av totalt 4 vårdavdelningar på Ljungby lasarett har en provisorisk
vårdavdelning färdigställs under första halvåret 2018. Upphandling av nytt ambulansgarage är klar och
byggnationen beräknas färdigställd sommaren 2019.
Fortsatt planering av hus 1 M pågår.
På Centrallasarettet Växjö (CLV) pågår ombyggnation för specialisttandvården. Ombyggnad och
renoveringsarbeten för onkologisk mottagning och dagvård utfördes under januari-juni, samt att
renovering och ombyggnation av avdelning 40 utförs under hösten. Nybyggnation av p-däck avslutades
under maj. Vidare pågår utbyte av ställverk och förberedande teknisk utredning inför byggnationen av
hus L. Ombyggnad av Restaurang Strandbjörket genomfördes under sommaren. Ombyggnation för ny
gammakamera planerades under försommaren, erforderliga byggnadsarbeten och installation av ny
gammakamera görs under hösten.
Investeringar i inventarier intäktsfinansierad verksamhet och oförutsett
Investeringsplanen för övriga inventarier uppgår till 43 mnkr. Utfallet för första kvartalet är 17 mnkr
och avser främst investeringar inom rättspsykiatrin, primär- och rehabcentrum, tandvård samt
konst/utsmyckning. Investeringar i bredband förväntas inte generera några kostnader i år.
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FINANSIELL REDOVISNING
Resultaträkning

Not

miljoner kr

2018-01-01

2017-01-01

2018-08-31

2017-08-31

Verksamhetens intäkter

2

1 083

969

Verksamhetens kostnader

3

-4 898

-4 605

Avskrivningar

4

-145

-136

-3 959

-3 772

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

3 205

2 986

Generella statsbidrag och utjämning

6

883

833

Finansiella intäkter

7

69

40

Finansiella kostnader

8

-38
160

-26
61

9

160

61

2018-01-01

2017-01-01

2018-08-31

2017-12-31

160

84

4

145

206

Gjorda avsättningar

20

177

134

Övriga ej likviditetspåverkande poster

26

0
482

4
429

16

45

0

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

Not

miljoner kr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)
Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)
Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)

15

0

-1

23, 24

-100
427

48
475

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

-17

-15

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-342

-300

Investeringsbidrag

11, 12

0

2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

3
-355

1
-313

13, 14

0

0

22

5

-1

-4
1

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar
Ökning/minskning långfristiga skulder
Omklassificering investeringsbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

73

161

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

2 120

1 958

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

2 193

2 120

43
Page 126 of 528

Balansräkning

Not

2018-08-31

2017-12-31

10

40

35

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 398

1 216

Maskiner och inventarier

12

455

426

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

72

72

Långfristiga fordringar

14

32

32

1 997

1 782

miljoner kr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar:
IT-program, licenser och utveckling
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

15

53

53

Kortfristiga fordringar

16

468

513

Kortfristiga placeringar

17

2 161

2 094

Kassa och Bank

18

31

26

Summa omsättningstillgångar

2 713

2 686

Summa tillgångar

4 710

4 468

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital

19

1 385

1 301

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

160

84

1 590

1 430

Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

20, 21

Summa avsättningar

1 961

1 784

1 961

1 784

Skulder
Långfristiga skulder

22

7

2

Kortfristiga skulder

23

1 120

1 252

Kortfristig skuld till kreditinstitut

24

32

0

Summa skulder

1 159

1 254

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 710

4 468

2 312

2 314

561

561

8

8

438

472

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Löneskatt pensionsskuld

25

Kulturparken
Transitio
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NOT 1

REDOVISNINGS - OCH V ÄR DERINGSPRINCI PER

Årsredovisningen är upprättad i enligt med Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL), tillämpliga delar i
Kommunallag (1991:900) 8 kap och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det
innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av
verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet
med att upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats, men har under 2018 stått
still.
Sammanställd redovisning
Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting skyldiga att upprätta sammanställd redovisning
om: ”Andelen av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av landstingets totala skatteintäkter och
generella stadsbidrag, eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av
landstingets balansomslutning.” Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver
därför inte upprättas.
Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultatoch balansräkning. I särskilt avsnitt i årsredovisningen, men inte i delårsrapporten per augusti, redovisas uppgifter
om de stiftelser och bolag som Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i.
Jämförelsestörande poster
För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie
verksamheten och inte inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal
om. Det sker dock varje år förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten
jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.
Periodiseringsprinciper
Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det redovisningsår där motsvarande prestation hör
hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader, avgifter, ersättningar och
ränteintäkter periodiserats på detta sätt.
Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader.
När projektet är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfinansierade projekt
periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.
Intäkter

Skatteintäkter
I redovisningen för år 2018 ingår den definitiva slutavräkningen för 2017 och en preliminär slutavräkning för år
2018. Prognos för skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos.

Statsbidrag
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i
utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt enligt kontantmetoden
vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.
Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt ändamål
och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon
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form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som
statsbidraget avser är bokförda.
Statsbidraget för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess fördelas mellan landstingen efter antal
invånare samt utifrån hur ett antal villkor har uppfyllts. Överenskommelsen gäller år 2017-2018 och här ingår från
och med år 2016 medel från den tidigare sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. Den del som avser
den tidigare sjukskrivningsmiljarden har, på grund av att vissa delar av bidraget varit svårbedömda, tidigare
redovisats enligt kontantprincipen dvs. i 2016 års bokslut redovisades det bidrag som baserades på resultatet
föregående år. I gällande överenskommelse är villkor och fördelning mindre svårbedömda, så från och med 2017
tas bidraget till intäkt samma år som överenskommelsen avser. Ändring av periodiseringsprincip innebär att
bidraget som intäktsförs 2017 avser två år (2016 och 2017).

Övriga intäkter
Enligt RKR 18 ska investeringsbidrag till anläggningstillgångar redovisas som en förutbetald intäkt och
periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Investeringsbidrag under 1 miljon kronor redovisades
tidigare år av systemtekniska skäl netto, det vill säga investeringsbidraget reducerade det bokförda värdet på
investeringen. Från och med år 2018 redovisas samtliga investeringsbidrag i enlighet med RKR 18 och
investeringsbidragens ingående balans omklassificerades till skuld per 1 januari 2018.

Realisationsvinster i balanskravsresultatet
Normala omplaceringsvinster återläggs inte vid beräkning av balanskravsresultat, utan endast realisationsvinster
vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. Med normala omplaceringsvinster menas exempelvis vinst vid byte av inventarier och löpande
avkastning på kapitalförvaltningen i form av utdelning, räntor och resultat vid normala omplaceringar.
Tillgångar

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktiva kundfordringar
som överlämnats till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra fordringar skrivs ner till
uppskattat verkligt värde.
Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den finansiella
verksamheten, fastställt av Regionfullmäktige 2017-04-26. Region Kronoberg tillämpar i enlighet med RKR 21
säkringsredovisning på valutarisken för utländska värdepapper. Den säkrade risken utgörs av värdeförändringar i
framtida kuponger och ursprungligt investerat belopp på grund av förändringar mellan svenska kronor och
utländsk valuta. Säkringsredovisningen finns närmare beskriven i säkringsdokumentationen.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstillgångar tas upp till
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och byggnader som är avsedda för
stadigvarande bruk. En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering bokförs som en materiell
anläggningstillgång endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett halvt basbelopp och en
nyttjandeperiod på minst 3 år.
För att få en mer rättvisande redovisning samt minska gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och
planerat underhåll används en modell för komponentavskrivning inom fastighetsområdet. Region Kronoberg har
valt en schabloniserad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; relativ storlek, olika förväntade
livslängder samt någon form av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som logisk.
Komponentindelning kan vara aktuell vid fastighetsinvesteringar över 3 miljoner kronor och utgår från fyra olika
komponentgrupper med avskrivningstider på 50 år, 30 år, 20 år respektive 10 år.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar består av IT-system, -program, -licenser och utveckling som upphandlats. I den
mån IT-system utvecklas internt, betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs.
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Förutsättningen för att en anskaffning ska hanteras som en investering och bokföras som en immateriell
anläggningstillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 100 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.

Avskrivningar
Anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av utifrån bedömd ekonomisk livslängd med linjär
avskrivning. Den normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar är följande:
IT-system, -program,
-licenser, –utveckling
Byggnader (komponentavskrivning från och med 2014)
Verksamhetsanpassningar
byggnader i egna lokaler
Medicinteknisk utrustning
Fordon
Övriga inventarier

3-5 år
10-50 år
5-10 år
5-10 år
5-7 år
5-10 år

Omprövning av nyttjandeperioden görs om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt och att
det rör sig om väsentliga belopp.
Konst inkorporerad i fastigheten aktiveras och avskrivs tillsammans med fastigheten. På tillgångar i form av övrig
konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Vid investering i annans fastighet av värdehöjande
slag sker avskrivning enligt systematisk plan över nyttjandetiden.

Leasingavtal
Region Kronoberg har enligt definition endast operationell leasing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning
de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren eller inte. Om avtalets värde är av
mindre belopp eller avtalstiden är högst 3 år redovisas det alltid som operationell leasing.
Skulder och avsättningar

Personalskuld
Region Kronoberg skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och
beredskap har värderats enligt löneläge den 31 december 2018 och redovisas som kortfristig skuld. De bokförda
löneskulderna inkluderar sociala avgifter. Flextidskulden redovisas inte i bokföringen.

Pensionsskuld
Den totala pensionsskulden beräknas av pensionsbolaget Skandia enligt RIPS 17-modellen, på grundval av
uppgifter som lämnas av Region Kronoberg om löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger på
gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland annat löneutveckling, realränteutveckling,
pensionstidpunkt och medellivslängd. Hänsyn har tagits till ökade kostnader för särskilda pensioner som Skandia
inte har kännedom till.
Pensionsskulden redovisas enligt KRL 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 § enligt den så kallade blandmodellen. Det
innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. räkenskapsåret 1998 redovisas i balansräkningen och att
pensionsförmåner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelser. Pensionsskulden som redovisas i
balansräkningen återfinns dels under avsättningar och dels under kortfristiga skulder. Det som redovisas under
avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension (FÅP), som från och med 1 januari 2006 beräknas på
lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, samt särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖK-SAP). Det som
redovisas under kortfristiga skulder (intjänat i år men utbetalas till vald förvaltare nästa år) är den avgiftsbestämda
ålderspensionen enligt pensionsavtalet KAP-KL.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Transparenslagen - konkurrensneutralitet
Transparenslagen (2005:590), ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga företag som är
konkurrensutsatta. Nettoomsättningen skall vara mer än 40 miljoner euro för att det ska bli aktuellt att göra en
öppen redovisning. Inom Region Kronoberg är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men
nettoomsättningen överstiger inte nivån. När det gäller tandvårdsverksameten särredovisas den utifrån
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konkurrenssynpunkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting/regioner för mer öppen redovisning.
Resultatet presenteras i bilaga till årsredovisningen.
Not 2

Verksamhetens intäkter
2018-01-01

2017-01-01

2018-08-31

2017-08-31

6 119

5 719

Interna intäkter för verksamheten

-5 037

-4 750

Summa

1 083

969

0

9

Verksamhetens intäkter inkl interna poster

Större poster av engångskaraktär:
Ändrad periodiseringsprincip av statsbidraget för en kvalitetssäker
och effektiv sjukskrivningsprocess

För specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.

Not 3

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader (exkl avskrivningar) inkl interna poster
Interna kostnader (exkl avskrivningar) för verksamheten
Summa verksamhetens externa kostnader (exkl avskrivningar)
Årets avskrivningar
Summa verksamhetens externa kostnader inklusive avskrivningar

2018-01-01

2017-01-01

2018-08-31

2017-08-31

-9 934

-9 355

5 037

4 750

-4 898

-4 605

-145

-136

-5 042

-4 741

För specifikation av kostnaderna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
Not 4

Avskrivningar
2018-01-01

2017-01-01

2018-08-31

2017-08-31

Avskrivningar immateriella tillgångar

12

11

Avskrivningar byggnader och anläggningar

64

62

Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa
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69

64

145

136

Not 5

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa
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2018-01-01

2017-01-01

2018-08-31

2017-08-31

3 214

3 007

-9

6

0

-27

3 205

2 986

Not 6

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån
Övriga statsbidrag
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa

Not 7

Räntor
Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper
Övriga finansiella intäkter
Summa

2018-08-31

2017-08-31

648

615

30

30

350

330

30

29

-135

-121

-40

-51

883

833

2018-01-01

2017-01-01

2018-08-31

2017-08-31

11

3

8

8

50

27

1

1

69

40

2018-01-01

2017-01-01

2018-08-31

2017-08-31

-2

0

Finansiella kostnader

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper
Räntekostnader
Ränta på pensionskostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 9

2017-01-01

Finansiella intäkter

Utdelningar värdepapper

Not 8

2018-01-01

0

0

-32

-23

-4

-3

-38

-26

2018-01-01

2017-01-01

2018-08-31

2017-08-31

160

61

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster fastigheter
Årets balanskravsresultat
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0

0

160

61

Not 10

Immateriella anläggningstillgångar
2018-08-31

2017-12-31

112

103

-Årets aktiverade utgifter

17

15

-Rättelse utrangerade tillgångar år 2017

-9

0

0

-6

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

119

112

Ingående avskrivningar

-76

-66

-12

-16

IT-program, - licenser och - utveckling
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

Årets förändringar:
-Årets avskrivningar
-Rättelse utrangerade tillgångar år 2017

9

-Försäljningar och utrangeringar

0

6

-79

-76

40

35

2018-08-31

2017-12-31

3 001

2 816

245

196

0

-12

3 246

3 001

-1 785

-1 702

-64

-94

0

12

-1 849

-1 785

Mark
Ingående anskaffningsvärde

1

1

-Årets aktiverade utgifter

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 398

1 216

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärden
-Årets aktiverade utgifter
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
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Not 12

Maskiner och inventarier
2018-08-31

2017-12-31

1 176

1 429

76

110

0

-2

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter
-Investeringsbidrag
-Omklassificering investeringsbidrag
-Rättelse utrangerade inventarier år 2017
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar

4

0

-9

0

-23

-362

1 225

1 176

-770

-1032

-69

-96

9

-Rättelse utrangerade inventarier år 2017

20

357

-810

-770

Ingående balans

21

27

-Utgifter under året

20

-7

Utgående balans

40

21

455

426

-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Pågående nyanläggningar

Utgående restvärde enligt plan

Inför övergång till nytt ekonomisystem 1 januari 2018 har anläggningsregistret gåtts igenom och
anläggningstillgångar som skulle utrangerats tidigare har utrangerats per 31 december 2017.
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Not 13

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarandel

2018-08-31

2017-12-31

AB Destination Småland

100%

0

0

Sideum Innovation AB

100%

0

0

Ryssbygymnasiet AB

90%

3

3

Kulturparken Småland AB

59%

1

1

Småland Airport AB

55%

4

4

AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg

49%

1

1

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

49%

0

0

Företagsfabriken i Kronoberg AB

33%

0

0

IT-plattform Småland & Öland AB

33%

0

0

Kust till Kust AB

13%

0

0

Öresundståg AB

Aktier och andra andelar i dotterbolag:

Övriga aktier och andelar:

12%

0

0

AB Transitio

5%

1

1

Samtrafiken i Sverige AB

2%

0

0

Inera AB

0%

0

0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

2%

Kommuninvest ekonomisk förening

1%

27
34

27
34

2%

0

0

14%

0
0

0
0

72

72

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Ascan ekonomisk förening
Andelar i bostadsrättsföreningar
Summa

Not 14

Långfristiga fordringar
2018-08-31

2017-12-31

24

24

Fordran Småland Airport AB

8

8

Övriga långfristiga fordringar

0

0

32

32

2018-08-31

2017-12-31

Förråd

53

53

Summa

53

53

Fordran Ryssbygymnasiet AB

Summa

Not 15

Förråd
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Not 16

Kortfristiga fordringar
2018-08-31

2017-12-31

Kundfordringar

144

166

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-27

-24

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

177

196

0

0

141

100

33

75

468

513

2018-08-31

2017-12-31

321

381

Fordran skattekonto
Statsbidragsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 17

Kortfristiga placeringar

Aktier överlikviditetsförvaltning
Aktier pensionsförvalting
Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor pensionsförvaltning
Likvida medel överlikviditetsförvaltning

293

337

1077

999

390

376

23

1

57

0

2 161

2 094

Anskaffnings-

Bokfört

Marknadsvärde

värde

värde

2018-08-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

321

321

342

Aktier pensionsförvalting

293

293

370

1077

1077

1113

390

390

445

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

23

23

23

Likvida medel kapitalförvaltning

57

57

57

2 161

2 161

2 350

2018-08-31

2017-12-31

1

1

Likvida medel pensionsförvaltning
Summa

Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor kapitalförvaltning

Summa 2018-08-31

Not 18

Kassa och bank

Kassa
Bank

31

25

Summa

31

26
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Not 19

Eget kapital
2018-08-31

2017-12-31

1 430

1 346

160

84

1 590

1 430

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Fullmäktige beslutade 2014 att avsätta 45,0 mnkr av årets resultat till resultatutjämningsreserven.
Resultatutjämningsreserven ingår som en del av ingående eget kapital.

Not 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning

2018-08-31

2017-12-31

1784

1650

Pensionsutbetalningar

-25

-34

Nyintjänad pension

129

113

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

13

25

Förändring av löneskatt

35

26

Skulduppräkning utanför KPA
Övrigt
Utgående avsättning

0

0

25

5

1 961

1 784

95

95

Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

Förpliktelsen är minskad genom försäkring avseende alternativ KAP-KL och den försäkringslösning Regionförbundet
Södra Småland hade innan sammanslagningen den 1 januari 2015. Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Pensionsförmånen tryggas
genom tjänstepensionsförsäkring och premie betalas månadsvis. Premien motsvarar den som Region Kronoberg
skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den hade försäkrats. Överskottsmedel i försäkringen uppgår
till 0,2 mnkr.

Not 21

Pensionsförmåner
2018-08-31

2017-12-31

Landstinget har överenskommelser om följande pensionsförmåner (enl RKR:s rekommendation 2.1):
(ingår i not 20)
Särskild avtalspension enligt KAP-KL

1

1

Visstidspension

2

3

Förmånerna omfattar 3 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension och 2 stycken med
visstidspension.
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Not 22

Långfristiga skulder
2018-08-31

2017-12-31

Investeringsbidrag, maskiner och inventarier

6

0

Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

1

2

Summa

7

2

2018-08-31

2017-12-31

278

333

Långfristiga skulder

Not 23

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

82

45

258

322

Personalens källskatt

61

58

Upplupna arbetsgivaravgifter

65

62

Avgiftsbestämd ålderspension

104

142

52

35

Övriga kortfristiga skulder
Löneskulder inkl semesterlöner

Förutbetalda skatteintäkter
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

Not 24

221

255

1 120

1 252

2018-08-31

2017-12-31

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

32

0

Summa

32

0

Posten består av den utnyttjade delen av kassakrediten. Total kassakreditlimit är 500 miljoner kronor.
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Not 25

Ansvarsförbindelser
2018-08-31

2017-12-31

2 875

2 974

-86

-127

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelsens förmögenhet
Ingående ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte-och basbeloppsuppräkningar
Förändring löneskatt
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse pensioner

28

-8

6

58

0

-19

51

-3

2 873

2 875

95

95

Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %
Kulturparken Småland AB
AB Transitio

8

8

438

472

3 319

3 355

Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av
spårfordon uppgående till 2 543 mnkr samt enskilt garanterat
för 106 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 6 057 mnkr för AB Transitio. Ett
avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/regioner.
Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till
borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.
Summa ansvarsförbindelser totalt
Övriga ansvarsförbindelser:
Kommuninvest i Sverige AB
Region Kronoberg har hösten 2016 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting som per 2018-08-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat
av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Kronobergs ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 418 874 mnkr och totala tillgångar till 413 618 mnkr. Region Kronobergs andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 450 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 409 mnkr.
Patientförsäkringen LÖF
Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp
motsvarande 10 gånger den premie som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i
patientförsäkringen. År 2018 uppgår premien till 26 353 000 kr.
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Not 26

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2018-08-31

2017-12-31

-1

-1

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar

1

1

Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar

0

4

Summa

0

4

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar
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BILAGOR
Resultat per nämnd
Hälso och sjukvårdsnämnden

Resultatuppföljning för perioden
Månad - Augusti
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2018
Diff

jan-aug

Budget

Årsutfall

Diff

Prognos
2018

2017

Intäkter
Patientavgifter

12,1

11,7

0,4

104,1

104,9

-0,8

157,3

-1,5

Såld vård inkl
tandvård*)

59,6

53,8

5,8

465,6

454,5

11,2

685,1

15,8

Landstingsersättning

319,8

319,8

0,0

2 692,1

2 692,1

0,0

3 837,1

0,0

Övriga intäkter

112,0

110,3

1,7

919,4

881,5

37,9

1 262,7

58,2

Summa intäkter

503,5

495,6

7,8

4 181,2

4 132,9

48,3

5 942,2

72,5

-221,6

-249,6

28,0

-2 052,8

-2 166,8

114,0

-2 986,6

137,0

-14,0

-2,3

-11,7

-100,3

-18,5

-81,8

-190,4

-127,5

Summa bemanning

-235,7

-251,9

16,3

-2 153,1

-2 185,3

32,2

-3 177,0

9,5

*)

-53,3

-54,0

0,7

-459,8

-446,1

-13,6

-643,7

-14,5

Läkemedel

-53,9

-53,3

-0,6

-429,0

-426,2

-2,8

-624,3

-5,6

Medicinsk service

-26,0

-25,3

-0,8

-206,9

-202,1

-4,8

-303,9

-6,7

Medicinskt och övrigt
material

-18,8

-22,1

3,3

-183,8

-180,6

-3,2

-310,8

-6,6

Övriga kostnader

-79,0

-78,9

-0,1

-676,6

-631,3

-45,3

-953,2

-74,0

Avskrivningar och
internränta

-8,1

-7,8

-0,3

-59,3

-56,9

-2,3

-84,9

-4,0

-474,9

-493,3

18,5

-4 168,6

-4 128,7

-39,9

-6 097,7

-101,9

0,7

0,0

0,7

3,3

-0,2

3,4

14,7

6,0

29,3

2,3

27,0

15,9

4,1

11,8

-140,8

-23,4

0,0

0,0

0,0

0,3

0,2

0,1

1,9

0,0

Finansiella kostnader

-0,4

-0,1

-0,3

-1,8

-0,8

-1,0

-0,7

-1,6

Resultat

28,9

2,2

26,7

14,4

3,5

10,9

-139,6

-25,0

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Köpt utomlänsvård

Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter

Not *): Under såld och köpt vård bruttoredovisas intäkter och kostnader för utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal
med privata aktörer. Kostnaden vidarefaktureras till patientens hemlandsting. Efter augusti uppgår intäkter och kostnader till 16 mnkr.
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Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)

Aug ack
2018

Primärvårds- och rehabcentrum

Aug ack
2017*)

Resultat
2017*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår

6 297

-6 855

-9 775

3 356

-2 000

-2 988

-8 563

-12 199

-6 894

-11 800

9 285

1 708

2 424

10 249

9 800

Medicin- och akutcentrum

-16 302

-15 520

-29 450

-30 232

-28 000

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-33 306

-53 603

-86 437

-66 142

-48 500

3 836

-4 493

-5 593

2 703

1 500

-2 855

-15 897

-19 585

-6 544

-7 100

Rättspsykiatri

1 235

-1 455

-1 658

551

-1 000

Tandvårdscentrum

2 512

3 037

-1 135

-1 659

0

-38 584

-94 785

-153 632

-97 968

-85 100

41 278

-9 598

-5 509

45 367

52 100

varav vårdval
varav rehab + övrigt

Medicinskt servicecentrum
Psykiatricentrum

Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt

4 782

3 030

4 814

6 566

5 000

46 060

-6 568

-695

51 933

57 100

3 445

2 388

14 728

15 606

3 000

10 922

-98 965

-139 599

-30 428

-25 000

Projekt
Resultat HS

Not: 2017 har justerats för organisationsförändringar
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Trafiknämnden

Resultatuppföljning per trafikslag
Månad: Januari – augusti 2018
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

Utfall ack

Budget Ack

Länstrafikens Kansli

-20 224

-21 451

1 226

-30 203

-32 100

1 000

LTR Teknik och
omkostnader

-13 305

-15 228

1 922

-19 911

-26 201

3 500

-4 253

-4 258

6

-7 515

-7 300

0

-637

-667

29

-1 247

-1 000

0

KTR Regiontrafik

-83 884

-82 801

-1 082

-124 628

-125 200

-1 000

KTR Växjö stadstrafik

-47 109

-45 548

-1 561

-70 500

-68 600

-4 500

-770

-800

30

-1 186

-1 200

0

KTR Krösatåg Nord

-11 697

-11 770

73

-16 927

-17 000

0

KTR Krösatåg Syd

-22 389

-19 276

-3 113

-33 674

-28 350

-5 200

KTR Öresundståg

-553

-3 333

2 780

-1 589

-5 000

4 500

-1 062

-1 200

138

-1 667

-1 800

200

0

0

0

0

0

0

-2 517

-3 083

566

-3 746

-5 500

1 500

-470

-470

0

-566

-672

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänsteavdelning

-70

-70

0

-90

-104

0

Abonnerad skolskjuts

0

0

0

389

0

0

-208 942

-209 956

1 014

-313 060

-320 027

0

LTR Marknadsföring
LTR Utredningsuppdrag

KTR Älmhult stadstrafik

KTR Pågatåg
Vidarefakt tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Sjukreseadministration

Totalsumma

Differens
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Regional utvecklingsnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-AUG
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

9 876

12 974

3 099

15 232

19 392

+1 000

13 182

12 377

-805

19 015

18 566

-1 200

Kunskap och lärande

3 606

6 821

3 215

8 359

10 257

+800

Folkhälsa och social
utveckling

3 581

5 845

2 264

6 444

9 518

+1 500

Hållbar tillväxt

3 565

4 609

1 044

5 112

7 143

0

33 810

42 627

8 817

54 162

64 875

+2 100

Internt stöd
Projektkontor
ekonomiskt stöd

Totalsumma

Kulturnämnd

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-AUG
Resultaträkning exkl
proj (tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

2 850

3 368

518

4 670

5 092

0

Verksamhetsstöd

37 131

38 463

1 332

55 337

57 694

0

Totalsumma

39 980

41 830

1 850

60 007

62 786

0

Administrativt stöd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

Resultatuppföljning för perioden
Månad – JAN-AUG
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

-4 212

-6 498

2 286

-8 768

-9 720

Internat

-104

5

-109

-270

8

Restaurang

-460

-407

-53

-876

-609

Ekhagen

-277

-414

136

229

-621

-5 053

-7 314

2 260

-9 685

-10 942

Totalsumma
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400

Regionstyrelsen

Resultatuppföljning för perioden

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - AUGUSTI 2018

HELÅR 2018

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

-2

-2

0

-13

-11

-9

0

Regionstaben

-76

-84

8

-118

-129

-120

9

Regiongemensamt

-169

-182

13

-215

-208

-214

-2

Summa

-247

-267

20

-346

-347

-343

6

-640

-649

9

-949

-976

-965

11

Vårdval hud

-10

-14

3

-16

-21

-16

4

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-62

-61

-1

-92

-92

-94

-2

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-712

-723

11

-1 057

-1 088

-1 076

13

Förtroendemannaorganisationen

-23

-26

3

-35

-39

-39

0

Summa
förtroendemannaorganisation

-23

-26

3

-35

-39

-39

0

-982

-1 016

35

-1 438

-1 474

-1 458

19

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård

Verksamhetens
nettokostnad
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Uppföljning av uppdrag, Budget 2018-2020
Invånarperspektivet
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Kvalitetsuppföljningar inklusive
läkarkontinuitet av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på
1177.se.
Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 75 %
allmänspecialister och max 25 %
övriga specialister. Vårdval
Kronoberg ska stimulera fler
specialistområden inom vårdvalet att
föra vården närmare patienterna

Vårdval plus ska avskaffas

En långsiktig strategi för
resursförstärkning av vårdvalet/
primärvården ska påbörjas. I denna
strategi ska även ett utökat/förstärkt
akutuppdrag utvecklas liksom att
tillföra vårdvalet/primärvården fler
kompetenser, t ex psykiatri, geriatrik
och ortopedi.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Definiera processerna för psykiatrin
för att säkerställa kvaliteten i såväl
slutenvård som mottagning inom
vårdvalet och den specialiserade
vuxenpsykiatrin.

Samverkan mellan Familjehälsan
och länets kommuner ska utvecklas
när det gäller förebyggande arbete

Status

Kommentar

Ännu ej påbörjad

En utredning ska genomföras
inför införandet för att
kartlägga vilka parameter
som ska publiceras samt hur
det ska ske på 1177.se som
Region Kronoebrg ej styr
över

Klar

Regleras i
uppdragsspecifikation av
Regionfullmäktige

Pågående

En utfasning av Vårdval hud
är påbörjad då befintliga avtal
ej kommer att förlängas då de
successivt löper ut
(september 2019)

Hanterat
(Kommer att vara en
pusselbit i fortsatt
arbete med Ny Nära
Vård)

Närmare Kronobergaren, den
utvecklingsstrategi till 2027,
som hälso-och sjukvården
har tagit fram ger en tydlig
riktning i arbetet. HSD
medverkar i nationell grupp
på SKL. Ny lagstiftning för
utskrivning av patient har
lokalt arbetats in i ett
regelverk tillsammans med
länets kommuner. Nästa steg
blir att på nationell nivå
definiera ett övergripande
uppdrag för framtidens
primärvård. Lokalt pågår
Äldrehälsa Kronoberg i länets
västra del och nu även i östra
länsdelen.
Slutbetänkandet avseende
Ny nära vård kommer att
presenteras under 2020.
Tilläggsbudget tillförts för bla
fast vårdkontakt.

Klar

Följer plan för hälso och
sjukvårdens processarbete
och har kommit rätt långt med
systemkartan även för
psykiskohälsa. Process
kartan för psykisk ohälsa
följer SKL;s struktur för
kunskapsstyrning vilket vi ser
som värdefullt för uppföljning
av vårt processarbete.
Arbetar enligt plan. Fokus just
nu på vårdplaner för att få till
en hög kvalitet och god
kontinuitet. Just nu ca 800
vårdplaner i psykiatrin.

Klart

Arbetet med att utveckla den
sk Skottlandmodellen för
Kronoberg pågår. Det innebär
samhandling och samverkan

64
Page 147 of 528

mellan hälso- och sjukvård,
idéburen sektor, polis, skola
och socialtjänst utvecklat
såväl det främjande arbetet
som det förebyggande i form
av tidiga samordnade
insatser.
Politiska beslut finns i
samtliga berörda nämnder för
2018 för fortsatt utvecklingsoch förbättringsarbete
med ”Barnens bästa gäller!”.

(psykisk ohälsa bland unga)

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.

Klart

Nya rutiner fr om 2018
avseende
klagomålshanteringen är
klara och impplementerade.
Fortsatt trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar pågår.
Patientsäkerhetskulturenkät
är genomförd och resultatet
tas omhand inom respekive
verksamhet med stöd av
patientsäkerhetsnätverket.

Modellen är
implementerad och
klar.
Kontinuerligt arbete

Pågår men under våren
2018 kommer fokus att vara
oberoendesatsning av
hyrpersonal vilket gör att
läkemedelsgenomgångar
kommer att tillfälligt
nedprioriteras.Verksamheten
anstränger sig ändå att
genomföra lm-genomgångar
enligt vår teammodell under
2018.

Pågående

E-hälsoutveckling är ett
prioriterat område nu och
kommer ytterligare prioriteras
och förhoppningsvis
resursförstärkas. I hälso- och
sjukvårdens
utvecklingsstrategi med sikte
mot 2027 kommer ehälsa och
digitalisering vara en mycket
viktig förutsättning för att
lyckas med omställningen av
framtidens hälso- och
sjukvård. Utifrån strategin ar
ambitionen att en fördjupad
digitaliseringsplan ska tas
fram under 2018.

Pågående

Inom ramen för principen "en
ingång in" finns en plan för
LL. Saknas dock i nuläget
medel för en implementering
eftersom detta kräver
personalförstärkning på
Jourläkarcentralen.
Arbetet kommer att hanteras i
samband med ”Ny nära vård”

Pågående

De förtroendevalda har lagt
uppdraget på
Folkhälsoberedningen för att
ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare
ersättningsmodeller och
jämförelser med andra
landstings/regioners
modeller.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

Ta fram en ersättningsmodell som
garanterar Kronobergarna ett fortsatt
brett utbud av vårdcentraler i hela
länet. Modellen ska tas fram i
samförstånd med vårdcentralerna.
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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt

Pågående

Inrätta modell för fast vårdkontakt för
patienten

Pågående

Utveckling av vården "nära
patienten" till exempel genom mobilt
arbetssätt och fler
specialistkompetenser.

Ett utökat samarbete mellan
familjehälsan och BUP i syfte att
korta köerna för fördjupade NPutredningar.

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta

Arbetet ingår i
implementering av
Utvecklingsstratregin och
är en del i
personcentrerad vård
Arbetet är i ingår i
implementering av
Utvecklingsstratregin och
är en del i
personcentrerad vård

Hanterat
(Kommer att vara en
pusselbit i fortsatt
arbete med Ny Nära
Vård)

Närmare Kronobergaren, den
utvecklingsstrategi till 2027,
som hälso-och sjukvården
har tagit fram ger en tydlig
riktning i arbetet. Planering
och struktur för implemetering
är klar och det fortsatta
arbetet pågår i bred
samverkan..HSD medverkar i
nationell grupp på SKL.
Nästa steg blir att på nationell
nivå definiera ett
övergripande uppdrag för
framtidens primärvård.
Slutbetänkandet ska
presenteras i mars 2019.
Lokalt pågår Äldrehälsa i
både västra och östra
länsdelen samt Barnens
bästa i Kronoberg gälller i
samverkan med polis och
länets kommuner. Mobil
läkare finns nu tillgänglig i
östra länsdelen.

Klart

Ingår i det stora förbättringsoch utvecklingsarbete som
pågår inom framförallt Barn
och ungdomspsykiatrin.
Dessutom planeras en
förstärkning av familjehälsan
med syfte att bättre ge stöd
till barn och ungdomars
psykiska hälsa.
Hanterat i givet uppdrag till
både BUP och Familjehälsan

Klart

Alvesta löper på enligt plan.
Teleborg åter på
planeringsstadiet p g a
omprioriteringar från Växjö
kommuns sida.

Invånarnas hälsa ska vara jämlik

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Tillsammans med
Folkhälsoberedningen årligen
kartlägga hälsa och ohälsa
geografiskt samt socioekonomiskt i
Kronoberg och ge förslag på
förebyggande åtgärder.

Klart

Pågående
(Långsiktigt
pågående arbete
kopplat till ehälsostrategin)

Vården ska flyttas närmare
patienterna bland annat genom
mobila och digitala lösningar
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Region Kronoberg
genomför regelbundet
kartläggningar av såväl
barn och ungdomar som
vuxna. Avdelningen för
folkhälsa och social
utveckling ansvararför det.
Piloter att testa
videobesök startar i
november med
målsättningen att
breddinföra under 2019.
När det gäller fler
möjligheter att boka besök
via webbtidbok pågår
utredningsarbete.

Personer med psykisk
funktionsnedsättning och psykisk
sjukdom ska regelbundet erbjudas
hälsoundersökningar, detta för att
stärka gruppens hälsa generellt.
Detta ersätter tidigare uppdrag om
att integrera somatisk och psykiatrisk
vård

Klart
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1 Sep 2017 startade
vuxenpsykiatrin sitt arbete
med hälsomottagning.
Detta innebär att patienter
med vissa läkemedel som
vi vet kan påverka den
somatiska hälsan ska
erbjudas somatisk
undersökning och samtal
kring hälsofrämjande
insatser. Kliniken har i sitt
arbete varit med i ett SKLprojekt och utbildade
hälsocoacher håller i
detta. Vi hoppas kunna
följa upp effekterna i
kvalitetsregistret ”kvalitetsstjärnan”. Planering pågår
för att också erbjuda
personer med Downs
syndrom samma
möjlighet.
En modell är etablerad.

Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i
samverkan med
HSN

Status

Kommentar

Klart

Språkpraktikprojektet pågar.

Klart

Konkreta åtgärdsförslag är
framarbetade och arbete pågår
på flera håll för att utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser.

Erbjuda nyanlända med
bekräftad vårdkompetens praktik
inom vården

Klart

Dialog och uppföljning sker
med verksamheterna som har
praktikanter. Riktade
utbildningsinsatser genomförs.

Fortsätta att stimulera
medarbetare att delta i
forsknings-och utvecklingsprojekt

Pågående

Arbetet bedrivs genom FoU.

Klart
(Etablerat arbetssätt
Kontinuerligt arbete)

RAK-perspektivet är hela tiden
med i den
kompetensförsörjningsutmaning
Region Kronoberg är i.
Exempel är möjligheten för
fysioterapeuter att skicka
remiss avseende artrospatient
till röntgen och ortoped.
Primärvårdens projekt med att
prova att annan legitimerad
personal än läkare att
sjukskriver under dag 8-14 har
avbrutits i avvaktan på riktlinjer
från SKL. Tandhygienister gör
lagningar istället för tandläkare
mm

Klart
(arbete i samverkan
med SKL och övriga
landsting/regioner)

Utfasningsplan antagen av HSnämnd juni 2017: 2017-09-01:
Hyroberoende av
allmänsjuksköterskor Halvering
av hyrläkare allmänmedicin
2018-02-01: Hyroberoende av
specialistsjuksköterskor 201809-01: Hyroberoende av läkare,
förutom specialister i
allmänmedicin
2019-01-01: Hyroberoende av
läkare allmänmedicin.
Region Kronoberg är bland de
regioner och landsting som
minskar sina kostnader mest
under andra kvartalet 2018.

Intensifiera arbetet med att
tillvarata nyanlända med
vårdkompetens
Fortsätta utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser
med bra arbetsvillkor (attrahera,
behålla och utveckla).

Rätt använd kompetens (RAK)
ska genomsyra vår process och
teamutveckling.

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende

Arbete pågår med att avskaffa
delade turer och ska vara klart
till årsskiftet.

Delade turer ska avskaffas

Pågående

Utveckla lösningar för
schemaläggning med inriktning
på den personacentrerade
vården

Pågående

Nulägesanalys pågår som ska
utgöra ett underlag för
utveckling.

Pågående

Ett pilotprojekt med
mentorstjänster för erfarna
medarbetare genomförs för
sjuksköterskor och
undersköterskor.
Arbete pågår kring modeller för
karriärvägar och en inventering
av nuvarande modeller har
skett.

Arbeta fram tydliga karriärtrappor
kopplade till
kompetensutveckling
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Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Regionstyrelsen

Individbaserade styrtal ska
redovisas könsuppdelade.

Aktivt arbeta med innovationsvänlig
upphandling
Ett hållbarhetsprogram för Agenda
2030 ska tas fram för Region
Kronoberg
En utvärdering av
sammanslagningen mellan
Regionförbundet och Landstinget
ska genomföras i syfte att skapa
synergieffekter och
samordningsvinster.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Utarbeta modell för fler psykologer i
primärvården/vårdvalet.
Fortsatt arbete med att underlätta
patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess
för fler diagnoser
Att utifrån aktuell ambulansutredning
ge förslag till hur
ambulansorganisationen i länet kan
optimeras

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Status

Kommentar

Klart

Detta är ständigt pågående
uppdrag och finns med i
direktiv vid budgetarbete
som rapportering.

Pågående

Öka medvetenhet hos
centrumledningarna om vad
som upphandlas. Arbetet
pågår löpande i
kompetensgrupperna inom
upphandlingsenheten.

Pågående

Arbetet pågår och
arbetsgrupp är bildad. Ska
presenteras under 2019.

Pågående

Planeras att genomföras
tillsammans med
Linnéuniversitetet.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

Klart

Arbetet pågår med att
utveckla standardiserade
vårdförlopp för cancer och
för andra diagnoser

Klart

Det som aktuellt nu är
planering som pågår för en
utökning av ambulans till
Lessebo kommun. En
ambulans ska vara på plats i
novemberr 2018.

Klart
(implementerat
arbetessätt, ständigt
pågående)

Under 2018 arbetas det med
en gemensam struktur för
identifiering och prioritering
samt uppföljning av hälsooch sjukvårdsövergripande
patientprocesser i behov av
utveckling. Behovet
identifieras utifrån
verksamheternas och
centrumens bedömning av
nuvarande och
prognostiserade utfall samt
förväntad effekt.
Prioriteringen beslutas av
hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp. Fokus
senaste åren har varit
standardiserade vårdförlopp
för cancer som främst
fokuserar på ledtider. Detta
har tagit väldigt stora
resurser i anspråk och delvis
påverkat tempot i vår
ursprungliga
patientprocessplan.
Just nu är det osäkert om
målet 100 % kommer att
uppnås på grund av att det
saknas tillgång till utdata och
beslut kring användning av
uppföljningssystem.Förstudie
Cosmic Insight planeras.
Detta verktyg kan ge
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verksamheten bra kliniska
utdata.
Införande av produktionsoch kapacitetsplanering
fortgår i berörda
verksamheter. Primärvården
har dock i dagsläget
problem att fullfölja PoKarbetet pga. bristen av
läkare.

Samtliga verksamheter inom hälsooch sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering

Pågående

Utveckling pågår för att
verksamhetsanpassa och
förbättra PoK-modell och
uppföljningsverktyg.
Exempelvis finns det i PoKapplikationen, i QlikView,
snart möjligheten att
kommentera veckovisa
avvikelser mellan planlagda
och utförda besök i lagda
produktionsplaner.
POK-modellen är reviderad
under året.

Beskriva förväntade effekter av de
viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade
infektioner(VRI), produktions- och
kapacitetsplanering(POK), KPP
(kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas
för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö
för personalen.

10 procent av alla cancerpatienter
ska erbjudas möjlighet att delta i
kliniska studier för att bidra till klinisk
forskning och läkemedelsutveckling

Tätare uppföljning av arbetet mot
VRI(vårdrelaterade infektioner) och
skador.

Pågående

Vad gäller förväntade
effekter har ett omfattande
arbete startats som omfattar
all verksamhet i Region
Kronoberg, inte bara hälsooch sjukvården. Det har
tagits fram ett systemstöd
där förväntade effekter ska
redovisas på respektive
handlingsplan. Ett exempel
där beräkningar har prövats
är tryckskador. Det kan
konstateras att arbetet
beräknades ge 1 700 färre
tryckskador, 25 frigjorda
vårdplatser samt reducera
kostnader med 70 miljoner
kronor. Kommande år
kommer arbetet med
förväntade effekter att
utvecklas och kan komma
omfatta fler
områden/insatser.

Klart

Svårt att mäta men arbete
pågår. Via RCC inventeras
lämpliga studier som
kommuniceras direkt till de
olika verksamheterna. En
utbildning för hur
verksamheten ska hantera
kliniska studier är planerad.
Den är riktad till
verksanmhetschefer och
sjuksköterskor kommer
genomföras under året.

Pågående

Infektionsverktyget ligger
nere vilket försvårar
kontinuerlig uppföljning just
nu. Efter senaste
uppgraderingar av Cambio
Cosmic ska
infektionsverktyget komma
igång igen fram emot hösten
2018. Då kommer vi åter
kunna följa upp VRI
kontinuerligt. Tills dess gäller
SKL:s

70
Page 153 of 528

punktprevalensmätningar
och strukturerad
journalgranskning.
Pneumoniprevention är
prioriterat under året.

Trafiknämnden

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens regionbussar

WiFi ska finnas tillgängligt på
Länstrafikens tåg

Pågående

Installation har påbörjats och
ca 30% av länets
180 bussar har nu Wifi.
Enligt tidplanen ska alla
bussar ha utrustats med Wifi
i november.

Pågående

För Öresundstågen sker
införandet i ett samarbete
med DSB, Tidplan är ej klar
än. För Krösatågen planeras
mobilrepeaters istället för
Wifi.

Pågående

Plan är under framtagande

Pågående

Pågående dialog inom
ramen för samverkansavtalet. FoU Kronoberg
ansvarar för uppdraget.
Mindre studie pågår inom
Linnéuniversitet kring skogen
som hälsomiljö och läkande
kraft.

Klart
(Implementerat
arbetssätt - i det
övergripande
arbetet med ehälsa)

Arbetet med utveckla
webbtidbok för bokning av
besök är under
implementering. Det kan nu
erbjudas i varierande
omfattning. Det pågår också
arbete för att breddinföra
videobesöken under 2019.
Piloter startar det
föreberedande arbetet i
november

Pågående

De nyanländaskomepetens
inventeras vid olika tillfällen
av AF, kommuner och
rekryterare. Dessutom pågår
projekt som fokusera på en
effektivare kartläggning.
Arbetet kommer att riktas
mot att flera arbetsgivare kan
få konkreta verktyg, metod
och inspiration kring
mottagning av arbetssökare
utifrån en bredd mångfald.
Just nu analyseras
möjligheter till ”konsultimme”
och en laseringskonferens.

Pågående

Ett förarbete pågår kring att
ta fram en
innoationsplattform/experior
labb och att koppla detta
uppdrag till den satsningen.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala
skogsstrategin. Skog- och
träcentrum Syd arbetar inom
tre områden; utbildning,
forskning och innovation.
Inom utbildning arbetar
Linnéuniversitetet och SLU

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Utarbeta en långsiktig plan för
Region Kronobergs forsknings- och
utvecklingsarbete

Stimulera deltagande i forskning-och
utveckling inom vården, särskilt grön
rehabilitering

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Regionala
utvecklingsnämnden

Löpande utveckla och implementera
eHälsoarbetet tillsammans med
länets vårdcentraler

Inventering av nyanländas
kompetens med inriktning på
näringslivet

Initera nätverk för företag inom
hjälpmedelsbranschen

Stödja den sydsvenska
skogsforskningen
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med att utforma en
gemensam masterutbildning.
Inom forskning genomför
FRAS, Framtidens
skogsskötsel i södra Sverige,
här samlas 6
doktorandprojekt i
samverkan mellan SLU,
Skogforsk och LNU. FRAS
anordnar även seminarier
och exkursioner. Inom
innovation pågår arbete med
en förstudieansökan till
ERUF med syfte att förankra
och utveckla möjligheterna
inför en fullskalig ansökan
under 2019.

Tillsammans med kommunerna ska
Region Kronoberg kontinuerligt
erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna
anbud på offentlig upphandling

Kulturnämnden

Uppmuntra kulturarrangörer att hitta
okonventionella arenor för att nå ut
till fler människor, till exempel på
äldreboenden och att inkludera
nyanlända i kulturaktiviteter.

Klar

Två utbildningar angående
offentlig upphandling har
tagits fram och genomförts i
samverkan med nätverket för
näringslivschefer. En
utbildningsträff i västra delen
(Markaryd) och en i östra
delen (Tingsryd).

Klar

Förstudie genomförd vintern
2017. Exempel på detta är
överenskommelse med
Växjö kommun gällande
regionalisering av konceptet
Scensommar under 2019.
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Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

Regionens nämnder och styrelser
ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. En viktig
förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.

Regionstyrelsen

Fortsätta översyn och
implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region
Kronoberg

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska
arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta
mål och följa upp och redovisa
ordinarie personal, vikarier och
hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum

Implementera
ekonomistyrningsmodell för att
skapa bättre förutsättningar att hålla
budgeten.

Status

Kommentar

Pågående

Ständigt pågående
uppdrag.
Den ekonomiska ramen
sätter gränsen för vad
som kan genomföras och
förväntade effekter ska
alltid redovisas vid
införandet av nya
åtgärder. Finansiering ska
framgå vid alla beslut som
medför en tillkommande
kostnad.

Pågående

Reviderat och uppdaterat,
budgeteringsprinciper,
uppföljning samt
förenkling av
administrativa rutiner inom
ekonomiområdet. Ny
budgetprocess framtagen.

Pågående

Flera handlingsplaner och
åtgärder kopplade till
nationella SKL-projektet
med oberoende av
hyrpersonal. QlikViewapplikation under
utveckling för att
månadsvis kunna göra
denna uppföljning.

Pågående

Omvärldsanalys och
benchmarking pågår.
Även en intern
undersökning av hur
verksamheten ser på
ekonomistyrning och vilka
incitament och styreffekter
en förändrad modell kan
få.

73
Page 156 of 528

Produktionsstatistik offentlig hälso-och sjukvård
Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

107 621

117 486

12 050

18 jmf 16

116 992

-9 865

-9 371

-8%

-8%

11 747

12 583

303

-533

3%

-4%

153 584

148 048

148 568

5 536

5 016

4%

3%

73 595

69 679

73 272

3 916

323

6%

0%

2 908

3 060

2 816

-152

92

-5%

3%

Vårdtillfällen (utskrivna)

92

97

88

-5

4

-5%

5%

Medelvårdtid (utskrivna)

32

32

32

0

0

0%

-1%

Beläggning

74%

56%

52%

18%

22%

33%

42%

Läkarbesök

1 574

1 495

1 531

79

43

5%

3%

36 151

36 697

32 768

-546

3 383

-1%

10%

15 069

14 784

14 274

285

795

2%

6%

Vårddagar (utskrivna)

64 055

67 439

73 004

-3 384

-8 949

-5%

-12%

Vårdtillfällen (utskrivna)

15 885

15 760

16 637

125

-752

1%

-5%

Medelvårdtid (utskrivna)

4,0

4,3

4,4

-0,2

-0,4

-6%

-8%

Operationer i sluten vård

3227

3176

3007

51

220

2%

7%

Förlossningar

1413

1497

1515

-84

-102

-6%

-7%

Födda barn

1440

1512

1530

-72

-90

-5%

-6%

Beläggning

93%

92%

88%

1%

5%

1%

6%

291,2

307,4

344,3

-16,2

-53,1

-5%

-15%

107 479

106 062

103 586

1 417

3 893

1%

4%

35 683

34 298

33 677

1 385

2 006

4%

6%

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan vårdgivare
Rehabilitering och övr verksamhet
Sjukvårdsrådgivn besvarade samtal
Vårddagar (utskrivna)

Besök annan vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård
Läkarbesök
- varav akutmottagningarna
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Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Psykiatri
10 940

9 930

10 241

1 010

699

10%

7%

Vårdtillfällen (utskrivna)

1 110

1 040

1 098

70

12

7%

1%

Medelvårdtid (utskrivna)

9,9

9,5

9,3

0,4

0,6

4%

6%

Beläggning

70%

71%

68%

-2%

2%

-2%

3%

Disponibla vårdplatser

52,0

52,0

50,9

0,0

1,1

0%

2%

Läkarbesök

8 511

8 582

8 286

-71

225

-1%

3%

- varav akuta

2 101

2 005

1 998

96

103

5%

5%

32 556

34 091

32 491

-1 535

65

-5%

0%

30 030

28 764

29 381

1 266

649

4%

2%

Beläggning

102%

100%

102%

2%

0%

2%

0%

Disponibla vårdplatser

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 441

12 413

12 658

28

-217

0%

-2%

72%

69%

69%

3%

3%

4%

4%

Antal behandlade patienter

52 897

50 867

51 844

2 030

1 053

4%

2%

Total patienttid, timmar

79 274

73 382

69 926

5 892

9 348

8%

13%

Röntgenundersökningar

68 853

67 557

70 046

1 296

-1 193

2%

-2%

- varav röntgen CLV

46 836

46 216

48 461

620

-1 625

1%

-3%

- varav röntgen LL

22 017

21 341

21 585

676

432

3%

2%

- varav mammografier

25 820

33 418

16 282

-7 598

9 538

-23%

59%

9 689

11 157

9 826

-1 468

-137

-13%

-1%

2 989 792

2 956 784

2 743 702

33 008

246 090

1%

9%

23 724

24 342

24 093

-618

-369

-3%

-2%

Vårddagar (utskrivna)

Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl.
permissioner

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transf.medicin, serologiska
analyser
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§75

Budget 2019 med flerårsplan 20202021 (18RGK1002)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag
till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning
för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en
omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka
Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från
nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om
vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom
skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.
Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga
organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna samverkan
ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. I bifogat protokoll redovisas
genomförd samverkan om budgetförslaget 2019 från den politiska ledningen, samt de
synpunkter som de fackliga företrädarna har lämnat på budgetförslaget.
Arbetsordning för regionfullmäktiges budgetdebatt
Debatten inleds av regionstyrelsens ordförande med ett inlägg på maximalt 15 minuter.
Därefter talar regionstyrelsens 2:e vice ordförande samt en företrädare för övriga partier
med ett inlägg på maximalt 10 minuter per talare. Ordningen för de övriga partiernas
anföranden är C, SD, V, KD, MP och L. Under inledningsanförandena har en
företrädare för vardera övrigt parti rätt till 2 repliker, på maximalt 1 minut, med rätt till 2
kontrarepliker, likaledes på maximalt 1 minut.
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Efter den inledande omgången upprättas en sedvanlig talarlista med inlägg på maximalt
3 minuter. Här gäller vanlig rätt till replik och kontrareplik enligt Arbetsordning för
regionfullmäktige. Replik ska begäras senast i anslutning till anförandets avslutning.
Yrkanden
- Anna Fransson (S), Daniel Liffner (V), Michael Öberg (MP), Ragnar Lindberg (S),
Carl-Olof Bengtsson (S), Henrietta Serrate (S), Peter Freij (S), Magnus Carlberg (S) och
Robert Olesen (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
- Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L),
Pernilla Tornéus (M), Anna Zelvin (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Soili Lång
Söderberg (M), Roland Gustbée (M), Ove Löfqvist (M), Thomas Haraldsson (M) och
Mikael Johansson (M) yrkar bifall till förslaget till budget från M, C, KD och L.
- Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till förslaget till budget från SD.
Yttranden
Under inledningsanförande talar regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S),
regionstyrelsens 2:e vice ordförande Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Martina
Ericsson (SD), Daniel Liffner (V), Eva Johnsson (KD), Michael Öberg (MP) och Yngve
Filipsson (L).
Under ärendet yttrar sig även Mikael Johansson (M), Britt-Louise Berndtsson (C),
Magnus Carlberg (S), Tryggve Svensson (V), Joakim Pohlman (S), Carina Bengtsson (C),
Anna Zelvin (KD), Robert Olesen (S), Thomas Haraldsson (C), Henrietta Serrate (S),
Pernilla Tornéus (M), Soili Lång Söderberg (M), Roland Gustbée (M), Ove Löfqvist (M)
och Peter Freij (S).
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet för lunch mellan klockan 12.35-13.35.
Förändringar bland tjänstgörande ledamöter under ärendet
När ärendet återupptagits klockan 13.35 görs följande ändringar bland
regionfullmäktiges tjänstgörande ledamöter:
- Eva Ballovarre (S) ersätter Edina Maslac (S).
- Vidar Lundbäck (C) ersätter Marianne Eckerbom (C).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande tre förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens förslag, som är S, V och MP:s förslag till budget 2019 med flerårsplan
2020-2021.
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- Förslag till budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 från M, C, KD och L.
- Förslag till budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 från SD.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar
enligt regionstyrelsens förslag.
Roland Gustbée (M) med flera begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
1. Ordförande finner att huvudförslag är regionstyrelsens förslag. Hon frågar om
regionfullmäktige beslutar att förslaget från M, C, KD och L eller förslaget från SD blir
motförslag. Hon finner att regionfullmäktige beslutar att förslaget från M, C, KD och L
blir motförslag.
Martina Ericsson (SD) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för förslaget från M, C, KD och L röstar Ja.
- Ledamot som röstar för förslaget från SD röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Nej

Anna Fransson (S)

Avstår
Avstår

Suzanne Frank (M)

Ja

Sven Sunesson (C)

Ja

Martina Ericsson (SD)

Nej

Daniel Liffner (V)

Avstår

Eva Johnsson (KD)

Ja

Michael Öberg (MP)

Avstår

Yngve Filipsson (L)

Ja

Rolf Andersson (L)

Ja

Carina Bengtsson (C)

Ja

Carl-Olof Bengtsson (S)

Avstår
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Helen Bengtsson (S)

Avstår

Britt Bergström (V)

Avstår

Britt-Louise Berndtsson (C)

Ja

Christina Bertilfeldt (S)

Avstår

Marianne Nordin (S)

Avstår

Fanny Battistutta (V)

Avstår

Magnus Carlberg (S)

Avstår

Marianne Eckerbom (C)

Ja

Bo Dalesjö (S)

Avstår

Gull-Britt Tranvik (SD)

Nej

Bo Frank (M)

Ja

Peter Freij (S)

Avstår

Christer Henriksson (KD)

Ja

Göran Giselsson (M)

Ja

Kjell Gustafsson (C)

Ja

Martina Gustafsson (S)

Avstår

Roland Gustbée (M)

Ja

Thomas Haraldsson (C)

Ja

Mikael Johansson (M)

Ja

Erik Jansson (MP)

Avstår

Kjell Jormfeldt (MP)

Avstår

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

Avstår
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Melena Jönsson (SD)

Nej

Ragnar Lindberg (S)

Avstår

Jan Lorentzson (SD)

Nej

Tony Lundstedt (S)

Avstår

Soili Lång Söderberg (M)

Ja

Ove Löfqvist (M)

Ja

Eva Ballovarre (S)

Avstår

Jerker Nilsson (V)

Avstår

Pontus Nordfjell (SD)

Nej

Robert Olesen (S)

Avstår

Olja Pekusic (S)

Avstår

Vidar Lundbäck (C)

Ja

Joakim Pohlman (S)

Avstår

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

Sara Rosén Andersson (S)

Avstår

Ricardo Salsamendi (S)

Avstår

Margareta Schlee (M)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Avstår

Pernilla Sjöberg (M)

Ja

Michael Sjöö (S)

Avstår

Monica Widnemark (S)

Avstår

Tryggve Svensson (V)

Avstår
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Magnus Gunnarsson (M)

Ja

Pernilla Tornéus (M)

Ja

Börje Tranvik (SD)

Nej

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

Anna Zelvin (KD)

Ja

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande

Avstår

Resultat

25 6

30

Regionfullmäktige beslutar att förslaget från M, C, KD och L blir motförslag med
resultatet 25 för, 6 mot och 30 som avstår.
2. Ordförande ställer regionstyrelsen förslag och förslaget från M, C, KD och L mot
varandra enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för förslaget från M, C, KD och L röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Anna Fransson (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Avstår

Avstår

Daniel Liffner (V)

Ja

Eva Johnsson (KD)

Nej

Michael Öberg (MP)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Rolf Andersson (L)

Nej
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Carina Bengtsson (C)

Nej

Carl-Olof Bengtsson (S)

Ja

Helen Bengtsson (S)

Ja

Britt Bergström (V)

Ja

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Christina Bertilfeldt (S)

Ja

Marianne Nordin (S)

Ja

Fanny Battistutta (V)

Ja

Magnus Carlberg (S)

Ja

Marianne Eckerbom (C)

Nej

Bo Dalesjö (S)

Ja

Gull-Britt Tranvik (SD)

Avstår

Bo Frank (M)

Nej

Peter Freij (S)

Ja

Christer Henriksson (KD)

Nej

Göran Giselsson (M)

Nej

Kjell Gustafsson (C)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Thomas Haraldsson (C)

Nej

Mikael Johansson (M)

Nej

Erik Jansson (MP)

Ja
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Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

Ja

Melena Jönsson (SD)

Avstår

Ragnar Lindberg (S)

Ja

Jan Lorentzson (SD)

Avstår

Tony Lundstedt (S)

Ja

Soili Lång Söderberg (M)

Nej

Ove Löfqvist (M)

Nej

Eva Ballovarre (S)

Ja

Jerker Nilsson (V)

Ja

Pontus Nordfjell (SD)

Avstår

Robert Olesen (S)

Ja

Olja Pekusic (S)

Ja

Vidar Lundbäck (C)

Nej

Joakim Pohlman (S)

Ja

Thomas Ragnarsson (M)

Nej

Sara Rosén Andersson (S)

Ja

Ricardo Salsamendi (S)

Ja

Margareta Schlee (M)

Nej

Henrietta Serrate (S)

Ja

Pernilla Sjöberg (M)

Nej

Michael Sjöö (S)

Ja
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Monica Widnemark (S)

Ja

Tryggve Svensson (V)

Ja

Magnus Gunnarsson (M)

Nej

Pernilla Tornéus (M)

Nej

Börje Tranvik (SD)

Avstår

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Nej

Anna Zelvin (KD)

Nej

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande

Ja

Resultat

30 25

6

Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag med resultatet 30 för, 25 mot
och 6 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Bo Frank (M), Göran Giselsson (M), Magnus Gunnarsson (M),
Roland Gustbée (M), Mikael Johansson (M), Soili Lång Söderberg (M), Ove Löfqvist
(M), Thomas Ragnarsson (M), Margareta Schlee (M), Pernilla Sjöberg (M), Pernilla
Tornéus (M), Ann-Charlotte Wiesel (M), Sven Sunesson (C), Carina Bengtsson (C),
Britt-Louise Berndtsson (C), Marianne Eckerbom (C), Kjell Gustafsson (C), Thomas
Haraldsson (C), Vidar Lundbäck (C), Eva Johnsson (KD), Christer Henriksson (KD),
Anna Zelvin (KD), Yngve Filipsson (L) och Rolf Andersson (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för förslaget till budget från M, C, KD och L.
Martina Ericsson (SD), Melena Jönsson (SD), Jan Lorentzson (SD), Pontus Nordfjell
(SD), Börje Tranvik och Gull-Britt Tranvik (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för förslaget till budget från SD.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat förslag
till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-06-28

att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Nämnderna
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Regiondirektör
Ekonomidirektör
Beslutsunderlag






§ 89 RS Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
§ 137 RSAU Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
Förslag till beslut - Budget 2019-2021
Förslag till budget 2019 Region Kronoberg - S V och MP 2018-05-28 (krearättad
2018-06-05)
 Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (M, C, KD, L)
 Bilaga till Alliansens budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
 Förslag till budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 SD (krearättad 2018-06-18)
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1002
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2018-05-28

Regionstyrelsen

Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.

Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en
treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (S, V, MP)

Sida 1 av 1
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BUDGET 2019
MED FLERÅRSPLAN 2020-2021
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ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN
Vi vill se ett Kronoberg som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors
livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Kronoberg ska vara ett livskraftigt
län där människor vill leva och arbeta!


Du ska känna dig trygg med välfärden i Kronoberg
Välfärden och samhällsservicen ska vara god oavsett var i Kronoberg du bor.
Kronobergarna ska alltid känna en trygghet i att Region Kronoberg är en garant för god
välfärd och finns där när de behöver hjälp. Vårt mål är att vården i Kronoberg ska vara
personlig och nära till hands. Vi vill därför att Kronobergarna i större utsträckning ska ha
möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, t ex genom hembesök, digitala
vårdmöten eller självinläggning.
Barnen är vår framtid och grunden till en god hälsa livet ut läggs i unga år. För att öka barn
och ungas hälsa i Kronoberg behöver vi ta krafttag för att bättre samordna regionala,
kommunala och statliga insatser.



Våra medarbetare ska känna sig uppskattade och värdefulla
Det är våra medarbetare som bygger välfärden och de ska känna att de orkar och hinner
göra ett bra jobb. Våra medarbetare har rätt till en hållbar och utvecklande arbetsmiljö och
ska känna sig sedda, hörda och värdefulla varje dag.
Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö är grundförutsättningar för att behålla, motivera
och utveckla befintliga medarbetare och kunna rekrytera nya medarbetare med rätt
kompetens. Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda
utvecklings- och karriärmöjligheter för alla.



Region Kronoberg ska driva på utvecklingen i länet och vara en förebild
nationellt
För att lösa samhällsutmaningar krävs att olika delar av samhället arbetar tillsammans.
Region Kronoberg spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen och ska vara drivande i
att ställa om till ett grönare Kronoberg, skapa goda förutsättningar för näringsliv och
arbeta för en välfungerande infrastruktur i hela länet. Region Kronoberg ska vara en
förebild för resten av landet, exempelvis i arbetet med att ställa om till ett grönare samhälle.

Anna Fransson (S)

Daniel Liffner (V)
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REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.

Martin Myrskog
Regiondirektör

3
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LÅNGSIKTIGA
STRATEGIDOKUMENT
Närmare Kronobergaren
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Regionfullmäktige har beslutat om en utvecklingsstrategi för hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg, Närmare Kronobergaren, som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.
Strategin bygger på fyra strategiska inriktningar:
-

I Kronoberg ska vården vara till för alla
I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva medskapare i sin hälsa och vård
I Kronoberg ska patienternas behov mötas med kompetens och arbetsglädje

Gröna Kronoberg
Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för
utvecklingen i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet.
Strategin tas fram och följs upp av Region Kronoberg, men det krävs samverkan med andra
lokala och regionala aktörer för att målen ska kunna nås.
Gröna Kronoberg sätter upp en målbild – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga – och slår fast tio mål var länet ska vara 2025.

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Detta innebär
politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet.
Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla
långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för invånare i olika
åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god kollektivtrafik är organiserad så att
återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat,
umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller
kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv är det också
viktigt att kollektivtrafiken verkar för att stärka och knyta samman regionen och angränsande
regioner och viktiga noder i andra städer.

Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi

4
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bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.
Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter.
Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete
i vardagen.
Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.

5
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Perspektiv

INVÅNARE
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målet är nöjda
invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Både invånare och andra som kommer i kontakt med verksamheten ska uppleva att kvaliteten
på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska möta de legitima
förväntningar och behov som invånarna har samt förvalta ett fortsatt högt förtroende för
verksamheten genom att ständigt förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal/indikatorer
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårdsbarometern
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Företagens framtidstro
Arbetsförmedlingens
konjunkturmått på efterfrågan
de närmaste 6 månaderna
Arbetsförmedlingens mått på
hur många företag som vill
anställa inom ett år
Antal nystartade företag i länet

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

63 %

65 %

68 %

68 %

71 %

71 %

114,6

>100

>100

5 enheter över
riksgenomsnittet

Över
riksgenomsnittet

Över
riksgenomsnittet

814

900

1000

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Region Kronoberg ska fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten inom hälso- och
sjukvården genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvalitet och
effektivt resursutnyttjande. Det är viktigt för tillgängligheten att utformningen av fastigheter
och lokaler optimeras. Invånarna ska erbjudas en högkvalitativ och framtidsanpassad hälsooch sjukvård i ändamålsenliga lokaler.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. En tillgänglig och
välfungerande kollektivtrafik är avgörande för arbetspendling och betydelsefull när företag och
invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som
7
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kan bidra till välfärden. Region Kronobergs trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och
bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för
ett innovativt kulturliv med bredd och spets. Detta ska Region Kronoberg göra genom att
stötta den konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare. Alla
Kronobergare ska oavsett var i länet de bor ha tillgång till kulturella aktiviteter.

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal/indikatorer
Andel genomförda besök till legitimerad
personal i primärvården inom 3 dagar
Andel väntande patienter till läkarbesök
inom planerad specialiserad vård som
väntat 90 dagar eller kortare
Andel väntande patienter till behandling
inom planerad specialiserad vård som
väntat 90 dagar eller kortare
Andel telefonsamtal som besvarades av
vårdcentral inom samma dag
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Resandeökning i kollektivtrafiken

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Mättes inte 2017

95 %

97 %

87 %

100 %

100 %

71 %

100 %

100 %

94,4 %

100 %

100 %

43 %

67 %

75 %

3,8 %
(10,1 miljoner resor)

3%
(10,4 miljoner resor)

3%
(11 miljoner resor)

53 %

50 %

50 %

Spridning av aktiviteter inom
kultursamverkansmodellen och
studieförbunden, Andel aktiviteter utanför
Växjö kommun (%)

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronobergs verksamhet ska alltid bedrivas med hög kvalitet, öppenhet och god
tillgänglighet. Invånarna ska alltid känna en trygghet i att Region Kronoberg är en garant för
god välfärd och finns där när de behöver den.

Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Punktlighet stadsbusstrafik +5 min

95 %

96 %

96 %

Punktlighet regionbusstrafik +10 min

97 %

99 %

99 %

74 %

82 %

84 %

889

1100

1500

Styrtal /indikatorer

Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Antal genomförda
1
läkemedelsgenomgångar per år
1

Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare.
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Sjukpenningtalet: kvinnor/män

14,2/6,7

13,8 / 6,6

13,0/6,5

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Regionstyrelsen

Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på vårdcentralerna.
Minst 75 % allmänspecialister och max 25 % övriga specialister. Vårdval
Kronoberg ska stimulera till fler specialistområden inom vårdvalet för att föra
vården närmare patienterna.
Vårdval plus ska avskaffas.
Kvalitetsuppföljningar inklusive läkarkontinuitet av Vårdval Kronoberg ska
publiceras på 1177.se.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt.
Inrätta modell för fast vårdkontakt för patienten.
Inrätta familjecentraler i Alvesta, Strömsnäsbruk, Tingsryd och på Teleborg i
Växjö.
Utreda behovet av palliativa vårdplatser i länet.
För att öka den psykiska hälsan bland barn och unga i Kronoberg ska
familjehälsa, familjecentral, barn- och ungdomshabilitering, barn- och
ungdomspsykiatri samt elevhälsa samordna insatser.
Ta fram målvärden över andel personer över 65 år som har en fast vårdkontakt.
Tillsammans med Folkhälsoberedningen årligen kartlägga hälsa och ohälsa
geografiskt samt socioekonomiskt i Kronoberg och ge förslag på förebyggande
åtgärder.
Vården ska flyttas närmare patienterna bland annat genom mobila och digitala
lösningar samt genom en förstärkt primärvård.

9
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Perspektiv

MEDARBETARE
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MEDARBETARE
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas.
Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen:
Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla – Avsluta.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta ställer krav på ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan
till samverkan och levande dialog alltid är en självklarhet.
Region Kronoberg fortsätter arbeta målmedvetet för att kunna erbjuda en vård som är
oberoende av hyrpersonal. Det är avgörande för att alla i Kronoberg ska få en god hälso- och
sjukvård nu och i framtiden. Samtidigt förbättrar det arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region
Kronoberg.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Goda arbetsvillkor och en bra
arbetsmiljö är grundförutsättningar för att behålla, motivera och utveckla befintliga
medarbetare och kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Inom stora delar av
vårdsektorn påtalas bristen på och svårigheterna med att rekrytera medarbetare, dessa återfinns
även inom i Kronoberg. Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad
fråga för Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och
karriärmöjligheter för alla. Att säkerställa en god introduktion för nyanställda är av stor vikt
för att skapa trygga medarbetare och det är viktigt att tillvarata och överföra den erfarenhet
och kompetens som redan finns i verksamheterna. Därför arbetar vi vidare med att utveckla
och ta fram karriärtrappor, så som mentorstjänster. Region Kronoberg arbetar också vidare
med att utöka och förbättra möjligheterna för anställda att vidareutbilda sig till specialist på
betald arbetstid.
Att fler arbetar heltid är viktigt för att kunna möta framtidens rekryteringsbehov, ger en bättre
arbetsmiljö och leder samtidigt till ett mer jämställt samhälle. För att öka antalet heltidsarbetare
ska Region Kronoberg arbeta aktivt med att uppmärksamma de fördelar som finns, både för
enskilda medarbetare och för arbetsplatsen som helhet, med att fler arbetar heltid. Detta sker
exempelvis genom riktade kampanjer och ”prova på-perioder”.
För att skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att medarbetarnas engagemang, motivation och
drivkraft uppmuntras och stimuleras. Det kan exempelvis göras genom att öka medarbetarnas
möjlighet till ansvar och befogenhet i verksamheten.
Alla medarbetare ska känna att de orkar och hinner göra ett bra jobb. Region Kronoberg ska
sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa och alla medarbetare ska kunna
förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas.
11
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Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

5,4 %

5,2 %

5,0 %

HME (Hållbart medarbetarengagemang)

77

78

80

Kostnader för hyrpersonal i förhållande
till kostnad för egen personal inom hälsooch sjukvård (%)

6,7 %

2%

1%

Personalomsättning

5,7 %

5,3 %

5%

Andel heltidsarbetande

63,5 %

70 %

80 %

Andel medarbetare som nyttjar
friskvårdsbidraget

40,6 %

50 %

70 %

Styrtal/indikatorer
Sjukfrånvaron

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Regionstyrelsen

Regionstyrelsen i samverkan
med HSN

Säkerställa att lönekriterier finns och används på samtliga
arbetsplatser. Lönekriterier ska tas fram i samverkan mellan
arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer.
Intensifiera arbetet med att tillvarata nyanlända med
vårdkompetens.
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser med bra
arbetsvillkor (attrahera, behålla och utveckla).
Erbjuda nyanlända med bekräftad vårdkompetens praktik inom
vården.
Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings
projektkompetens för att hälso- och sjukvården i större grad ska få
del av externa projektmedel.
Genom ett metodiskt arbete öka antalet heltidsarbetande.
Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för oberoende av hyrpersonal.
Delade turer ska avskaffas.
Utveckla lösningar för schemaläggning med inriktning på den
personcentrerade vården.
Arbeta fram tydliga karriärtrappor kopplade till
kompetensutveckling.
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Perspektiv

VERKSAMHETSUTVECKLING

13
Page 185 of 528

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronoberg ska bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet, vilket kräver en tydlig
kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region
Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad
kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region Kronoberg uppmuntrar
intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation, digitalisering och
omvärldsbevakning.
För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta vart
regionen är på väg och hur genomförda och pågående insatser påverkar målen för
verksamheten. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Region Kronoberg ska initiera ett arbetsmarknadspolitiskt råd i Kronoberg. Arbetet ska
grundas i det samverkansavtal som tecknats mellan Regionsamverkan i Sydsverige och
Arbetsförmedlingen i Södra Sverige. Samverkansarbetet ska ta sin utgångspunkt i den regionala
utvecklingsstrategin, kompetensplattformen och Arbetsförmedlingens direktiv.
Det arbetsmarknadspolitiska rådet bör bestå av flera olika aktörer som kan bidra med både
analyser och enskilda insatser för att utveckla den regionala arbetsmarknadspolitiken. Särskilt
viktiga är arbetsmarknadens parter, omställningsorganisationer, de olika utbildningsaktörerna i
regionen t ex kommuner, lärosäten, privata eftergymnasiala utbildningar, yrkes- och
folkhögskolor.

EFFEKTIVA OCH KVALITATIVA PROCESSER I
VERKSAMHETEN
Mål
Effektiva och kvalitativa processer i verksamheten
Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

3,5

1,3

1,2

Antibiotikaförskrivning, antal recept per
1000 invånare

316

250

250

14,6 %

9,0 %

7,8 %

5,0

4,8

4,5

Styrtal/indikatorer

Vårdrelaterade infektioner
Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

2

Nationellt mål Patientsäkerhetssatsningen.
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2

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Samhällsutmaningar löses inte av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan
olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och det civila
samhället.
Grunden för Region Kronobergs arbete med att vara en drivande utvecklingsaktör är den
regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. I utvecklingsstrategin prioriteras
utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa folkhälsa, hållbarhet och en cirkulär
ekonomi. Det innebär att utmaningar sätts i centrum och att arbetet för att möta utmaningarna
sker över sektorsgränser. Det kräver ett arbetssätt med god kunskap om nuläge och önskeläge
samt noga val av insats för att nå utsatta mål.

Mål
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal/indikatorer

Utfall 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Antal företag som Region Kronoberg nått
direkt eller indirekt via våra bolag eller
andra som finansieras av Region
Kronoberg

720

900

1 000

Antal elever Region Kronoberg nått för
3
att främja medvetna studieval

6725

7500

8000

Mättes ej 2017

300

500

Mättes ej 2017

135

225

Antal företag som utnyttjat Region
Kronobergs kostnadsfria konsulttimmar
-

varav antal företag som drivs av
kvinnor

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
Hållbarhet ska gå som en grön tråd genom alla led i Region Kronobergs arbete och
verksamheter. Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region där framtidens
klimat tillsammans med en välmående befolkning är de centrala utmaningarna. Verksamheten
ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att regionala och
nationella miljömål uppnås.
Användningen av fossila drivmedel i kollektivtrafikens och regionens fordon ska fortsatt
minska. Att resa kollektivt ska vara förstahandsvalet vid tjänsteresor. Region Kronoberg gör

Siffror avser VO-collage, Mot nya höjder och de arbetsplatsbesök i Region Kronobergs verksamheter som alla
länets årskurs 8-elever bjuds in till årligen.
3
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bra och medvetna produktval genom tillexempel minskning av plaster från fossila bränslen i
hälso- och sjukvårdsmaterial och ökad andel ekologiska livsmedel.

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal /indikatorer
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
6
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket

4

5

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

43 %

75 %

75 %

99,8 %

99,8 %

99,8 %

95 %

95 %

95 %

56 %

60 %

70 %

Plats 4

Plats 3

Plats 2

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Regionstyrelsen

Utarbeta en långsiktig plan för Region Kronobergs forsknings- och
utvecklingsarbete.
Aktivt arbeta med innovationsdriven upphandling.
Stimulera deltagande i forskning- och utveckling inom vården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Trafiknämnden

Tillsammans med andra aktörer inrätta ett arbetsmarknadspolitiskt
råd i Kronoberg.
Källsortering av allt avfall ska ske inom samtliga verksamheter i
Region Kronoberg.
Att i ägardirektiv ge Växjö Småland Airport i uppdrag att aktivt
arbeta för att trafiken på flygplatsen ställs om mot en mer
miljömedveten trafik.
Fortsatt arbete med att underlätta patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess för fler diagnoser.
I Äldrehälsa Kronoberg ska alla delar av hälso- och sjukvården
inkluderas (primärvård, slutenvård och hemsjukvård).
Löpande utveckla och implementera e-Hälsoarbetet tillsammans
med länets vårdcentraler.
Att öka möjligheten till olika former av rehabilitering, till exempel
genom naturupplevelser, kulturaktiviteter och fysisk aktivitet.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens bussar.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.

Regionala
utvecklingsnämnden

Tillsammans med kommunerna ska Region Kronoberg
kontinuerligt erbjuda småföretag och ideella organisationer
utbildning i att lämna anbud på offentlig upphandling.

Målvärden för 2019 och 2021 tas fram i pågående process med nytt hållbarhetsprogram 2019-2022 för Region
Kronoberg. Aktuella målvärden satta för 2019 och 2021 baseras på de målvärden som sattes i Region Kronobergs
budget 2018 i samtliga fall utom dem där det målet för 2018 redan nåtts.
5 Se fotnot 3 (ovan).
6 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
4
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Fler YH-utbildningar ska startas i länet.
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Perspektiv

EKONOMI

18
Page 190 of 528

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten.
Region Kronoberg arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett
särskilt ansvar för att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i
budgeten. De ska löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare.
Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå
gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem
som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av medarbetarnas
kompetens, utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga
bidrag till att nå målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg i nuläget ha ett
resultatmål över tid om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 6570 miljoner kronor, motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt,
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsamt
och produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska
utvecklingen ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden,
både på kostnads- och intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella
planeringen innehålla en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de
svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.
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En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2017

Målvärde 2019

Målvärde 2021

Resultat (%) i förhållande till
skatteintäkter, kommunalekonomisk
utjämning och generella statsbidrag

1,6 %

1,0 %

1 % över tid

Nettokostnadsutveckling totalt, (%)

5,9 %

4,5 %

4%

Per invånare

4,3 %

3,5 %

3,0 %

Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)

104,5 %

43 %

52 %

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Samtliga nämnder
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.
Fortsätta översyn och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta mål, följa upp och redovisa
ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum.
Implementera ekonomistyrningsmodellen för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.
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Finansiering
Finansieringen i budget 2019 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2018. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2019 och plan 2020-2021 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån
aktuella förutsättningar i april 2018.

Finansiering, mnkr
Utfall
2017

Prognos
2018

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Skatter
Preliminärskatt

4 543

4 837

4 857

5 004

5 177

5 382

-14

-8

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

929

975

962

1 015

1 046

1 088

Kostnadsutjämningsavgift

-182

-203

-199

-207

-212

-220

45

45

45

46

47

47

Regleringsavgift

-77

-60

-94

-32

-11

-19

Bidrag läkemedel inom
förmånen

491

526

526

555

575

595

44

44

44

31

19

0

5 779

6 157

6 141

6 412

6 641

6 873

84

40

25

30

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-53

-63

-73

varav finansiell del
pensioner

-36

-49

-49

-62

-72

5 825

6 151

6 113

6 379

6 593

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

25
-103
-102
6 795

Finansiering 2019-2021, jämfört med utfall 201 och prognos 2018

Skatteintäkter
Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter.
Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som
fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.

Skattesats 2019
Skattesatsen fastställs till 12,00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2018.
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Kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2018. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2018.
Läkemedelsförmånen
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen budgeteras för 2018 till 555 mnkr baserat på Socialstyrelsens
höstprognos för läkemedelskostnader inom förmånen.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2021 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.
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Resultatbudget 2019-2021
Region Kronobergs budget för år 2019 ger ett resultat på 67 mnkr, se resultatbudget för
planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2017
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

-5 534

-5 802

-6 077

-6 232

-6 437

-206

-229

-235

-269

-288

-5 740

-6 031

-6 312

-6 501

-6 725

Skatteintäkter

4 529

4 857

5 004

5 177

5 382

Generella statsbidrag och
utjämning

1 250

1 284

1 408

1 464

1 491

84

25

30

25

25

Finansiella kostnader

-38

-53

-63

-73

-103

Varav finansiell del pensioner

-36

-49

-62

-72

-102

5 825

6 113

6 379

6 593

6 795

86

82

67

92

70

1,0 %

1,4 %

1,0 %

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

Summa Finansiering
Årets resultat
Resultat i förhållande till
skatteintäkter,
kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag

Resultatbudget 2019-2021 jämfört med 2017 och 2018

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 312 mnkr för 2019,
vilket innebär en budgeterad ökning med 4,4 % jämfört med budget 2018, (2020 : 3,0 %, 2021:
3,5%). Det budgeterade resultatmålet är 67 mnkr för 2019, vilket motsvarar 1,1 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2017 års bokslut.
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Känslighetsanalys, mnkr
Resultatpåverkan vid förändring
med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg

36,1

Kostnad för hyrpersonal

1,9

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,8

Kostnad för läkemedel

6,8

Skatteintäkter

45,3

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2019-2021.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr

Budget
2019

Budget
7
2018

Plan
2020

Plan
2021

8

4 200

4 200

4 200

321

328

339

350

Regional utvecklingsnämnd

64

64

64

64

Kulturnämnd

62

61

61

61

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

11

11

11

11

9

1 122

1 123

1 123

393

525

702

915

6 047

6 312

6 501

6 725

4,4 %

3,0 %

3,5 %

Hälso-och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud)
Regionstyrelsen
Summa

4 108

1 088

Förändring jämfört med föregående år

Budgetram avläst april 2018
Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2018 tilldelats 116 mnkr i tilläggsbudget och Vårdvalet har under 2018
tilldelats 27 mnkr i tilläggsbudget. Se fördelning i bilaga Tilläggsbudget 2018.
9 Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2018 tilldelats 116 mnkr i tilläggsbudget och Vårdvalet har under 2018
tilldelats 27 mnkr i tilläggsbudget. Se fördelning i bilaga Tilläggsbudget 2018.
7
8
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Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
En specificering av förändringar jämfört med 2018 för respektive nämnd redovisas i Bilaga.
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

2020

2021

Hälso och sjukvårdsnämnd
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

23,8

23,8

23,8

Resurstillskott

68,4

68,4

68,4

SUMMA

92,2

92,2

92,2

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott

6,7

17,7

28,7

SUMMA

7,1

18,1

29,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

0,3

0,3

0,3

Resurstillskott

0,1

0,1

0,1

SUMMA

0,4

0,4

0,4

Trafiknämnd

Regional utvecklingsnämnd

Kulturnämnd
0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

-1,1

-1,1

-1,1

SUMMA

-1,1

-1,1

-.1,1

0,1

0,1

0,1

Resurstillskott

-0,1

-0,1

-0,1

SUMMA

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott

34,4

35,4

35,4

SUMMA

34,4

35,4

35,4

3,1

3,1

3,1

Resurstillskott

69,2

87,5

134,0

Löneavtal 2019-2021*

60,0

150,0

250,0

0

68,0

135,0

132,3

308,6

522,1

SUMMA Förändringar jämfört med 2018
265,3
*Löneavtal (2019-2021) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

453,6

678,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Kompensation lönerevision (ej avtal 2019-2021)

Vårdval och tandvårdsstöd

Regionstyrelsen
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2019-2021)

Uppräkning ram (2020-2021)

SUMMA
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Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,3 procent för år 2019 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2018).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2018

3 969

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel

91

Ej full kompensation befolkningsökning

-23

Vårdersättning, 2019

4 037

Inklusive 2 % momsersättning

4 118

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 2,8 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2019 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2018
Behandlingsområde 3-23 år

Uppräkning

á pris 2019

1 402

39

1 441

Områdesansvar 0-2 år

283

8

291

Områdesansvar 3-23 år

177

5

182
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Investeringsram
Investeringsram 2019-2021
Budget
2019
Budgeterat resultat

Plan
2020

Plan
2021

67

92

70

Avskrivningar

235

269

288

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

302

361

358

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

526

519

512

Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige

177

61

24

Planerade projekt för styrelsebeslut

225

393

425

Projekt för delegationsbeslut

64

5

3

Löpande årligen (fastighetsanslag)

60

60

60

Investering MT, ny- och
återanskaffning

80

80

80

Investering MT, större objekt

20

20

20

Investering informationsteknik

39

44

45

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

30

30

30

Bredbandsutbyggnad

20

40

0

715

733

687

42 %

49 %

52 %

Varav:

Summa
Självfinansieringsgrad

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2019-2021

Nedan följer en kortfattad redovisning av de investeringsprojekt som planeras för perioden
2019-21. Inom fastighetsinvesteringsprojekten för politiska beslut ingår även kostnader för
utrustning och konst.
Beslutade projekt i styrelse/fullmäktige
-

-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr
15RK1450). Alla förberedande markarbeten är klara. Sedan augusti 2017 har
detaljprojektering pågått och i november startade byggarbetena. Lokalerna planeras
vara inflyttningsklara december 2019.
Habiliteringens nya lokaler beslutades i regionfullmäktige juni 2016 (Dnr16RK493).
Förberedande markarbeten för ledningar är klara. Byggstart december 2017.
Planeras att vara färdigställda april 2019.
Investeringsbeslut för ombyggnad av fyra vårdavdelningar, LL i regionstyrelsen
(Dnr 16RK2234). Ombyggnaden påbörjas före sommaren 2018 och pågår till slutet
av 2021. Omfattande ombyggnation i provisorie sker för att lösa vårdplatsbehovet
under byggtiden.
Nya lokaler för specialisttandvården byggs om enligt beslut i regionstyrelsen (Dnr
17RK699). Klart för inflyttning våren 2019.
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Planerade projekt för styrelsebeslut
-

-

-

Planering pågår för nybyggnad av hus L inom CLV, som bland annat kommer att
inrymma neonatalavdelning, förlossning, onkologi, patologi, barnverksamhet och
röntgen/fys.lab.
I Ljungby planeras för om- och tillbyggnad för akut/JLC, ambulans, operation,
röntgen samt sterilteknisk verksamhet. Fortsatt förstudie och utredning genomförs
för att ta fram underlag för investeringsbeslut till regionstyrelsen hösten 2018.
Fortsatt förstudie och utredning görs för ombyggnation av norra entrén. Underlag
tas fram för investeringsbeslut till regionstyrelsen.

Projekt för delegationsbeslut
Avser fastighetsinvestering inom fastighetschefens delegation. Följande insatser planeras under
perioden:
-

Byggnation av ambulansgarage vid Ljungby lasarett.
Ombyggnation i Ljungby för att möjliggöra den om- och tillbyggnad (för akut/JLC,
ambulans, operation, röntgen samt sterilteknisk verksamhet) som beskrivs ovan.
Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning.
Nytt lås och passagesystem.
Under perioden behöver olika utredningsinsatser genomföras. Exempelvis gäller
detta för rättspsykiatrin, IVA CLV, dialysen CLV, sterilcentralen, Sigfridsområdet
m.fl. verksamheter.

Löpande årligen (fastighetsanslag)
Avser dels tekniska reinvesteringar i fastigheter, dels mindre ombyggnationer samt
verksamhetsinvesteringar. Årligt anslag som används inom fastighetschefens delegation.
Flerårig underhållsplan som underlag.
Investering medicinteknik (MT), ny- och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet tillämpas en återinvesteringsplan
utifrån databas för den medicintekniska utrustningen. Återanskaffning prioriteras före
nyinvestering. Under perioden planeras ett antal investeringar vilka alla har gemensamt att
stödja verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg.
Investering medicinsk teknik (MT), större objekt
Avser MT-investeringar i större objekt, den ekonomiska gränsen för varje enskilt objekt har i
denna investeringsplan satts till > 5 mnkr. Som exempel på större objekt kan nämnas
utrustning för operation och röntgen.
IT-investeringar
Avser uppgraderingar samt ny- och återinvestering inom områdena:
-

IT-infrastruktur
IT-arbetsplats
IT-system
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Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 30
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar själva
sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg,
del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 600 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts totalt 60 mnkr
för perioden 2019-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.
Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2019. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2019 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.
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BILAGOR
Bilaga 1: Förändring av ramar per nämnd jfr med 2018
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

23,8

23,8

23,8

Indexuppräkning av ram

23,3

23,3

23,3

Läkemedelskostnader

10,0

10,0

10,0

AT-läkare 6 nya block 2017

1,1

1,1

1,1

AT-läkare 5 nya block 2018

1,0

1,0

1,0

Äldrehälsa Kronoberg

2,0

2,0

2,0

Läkemedelsgenomgångar

0,6

0,6

0,6

Professionsmiljarden - finansieringsbehov
statsbidrag upphör (tidigare budgeterad intäkt)

18,6

18,6

18,6

Gratis gynekologisk cellprovtagning - generellt
statsbidrag fr o m 2019 (patientintäkt upphör)

2,8

2,8

2,8

Familjehälsa

5,0

5,0

5,0

Familjecentraler

1,0

1,0

1,0

Sänkt arbetstid nattjänster

3,0

3,0

3,0

-38,6

-38,6

-38,6

38,6

38,6

38,6

-14,0

-14,0

-14,0

14,0

14,0

14,0

-29,0

-19,0

29,0

19,0

-25,9

-25,9

Satsningar i enlighet överenskommelser inom
området Psykisk hälsa

25,9

25,9

SUMMA volymförändringar

92,2

92,2

Resurstillskott/effektiviseringar

Specialdestinerade statsbidrag i enlighet med
10
överenskommelser SKL och departementen
Från "Goda arbetsvillkor och arbetssätt"
Satsningar enligt tilläggsbudget 2018 inom
ramen för överenskommelsen
Från "Patientmiljard"
Satsningar i enligt överenskommelsen för
Patientmiljarden
Från "Kvinnors hälsa/Förlossningsvård"
Satsningar på utveckling av kvinnors
hälsa/förlossningsvård/bemanningsöversyn inom
ramen för överenskommelsen
Från "Psykisk hälsa"

92,2

Specialdestinerade statsbidrag som via satsningar i Tilläggsbudget 2018 och övriga satsningar ska komma
verksamheten till del. OBS! Beloppen för statsbidrag avser ej skillnad från 2018 utan statsbidrag per år.
10
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Trafiknämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,4

0,4

0,4

0,7

0,7

0,7

Indexuppräkning, entreprenadavtal

11,0

22,0

33,0

Prishöjning av biljettpriser

-3,0

-3,0

-3,0

Ökade trafikintäkter

-3,0

-3,0

-3,0

Förbättrad täckningsgrad Öresundståg (Budget
2016-2018)

-2,0

-2,0

-2,0

Trafikförändring TFP övriga trafikslag

3,0

3,0

3,0

SUMMA volymförändringar

7,1

18,1

29,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,3

0,3

0,3

Indexuppräkning av ram

0,1

0,1

0,1

SUMMA volymförändringar

0,4

0,4

0,4

Resurstillskott/effektiviseringar

Kulturnämnd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

0,0

0,0

0,0

1,7

1,7

1,7

Bidrag Kulturparken permanent
migrationsutställning

-2,8

-2,8

-2,8

SUMMA volymförändringar

-1,1

-1,1

-1,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram
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Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2020

2021

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Fördyrning livsmedelsupphandling etc.

0,2

0,2

0,2

SUMMA volymförändringar

0,0

0,0

0,0

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr

2019

2020

2021

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram (LPIK)

23,5

23,5

23,5

Befolkningsökning

8,9

8,9

8,9

Psykologer till vårdcentraler

1,0

1,0

1,0

Familjecentraler

1,0

2,0

2,0

-5,0

-5,0

-5,0

5,0

5,0

5,0

34,4

35,4

35,4

Specialdestinerade statsbidrag*
Från "Patientmiljard"
Integrerad beteendehälsa (psykosocial resurs)

SUMMA volymförändringar
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Regionstyrelsen
Förändringar 2019-2021 jämfört med 2018
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20192021)

2019

2020

2021

2,4

2,4

2,4

10,5

10,5

10,5

Pensionskostnader - pensionsprognos

0,0

3,0

28,0

Avskrivningar

0,0

33,0

49,0

Ökade premier LÖF

1,0

2,0

2,0

Finansieringsbehov vårdval när
sjukskrivningsmiljarden upphör

11,0

11,0

11,0

Effektiviseringskrav

-5,0

-5,0

-5,0

6,4

11,4

16,4

Upphandlingskompetens, Generalplan

-0,7

-1,4

-1,4

Hyra kv Dockan/övr provisorier

12,0

12,0

12,5

5,0

10,0

15,0

13,0

13,0

13,0

Digitalisering

5,0

10,0

15,0

Hälsoekonom

0,0

1,0

1,0

Barnens bästa gäller i Kronoberg

1,0

2,0

2,0

10,0

10,0

0,0

0,0

-35,0

-35,0

60,0

150,0

250,0

-

68,0

135,0

132,3

308,6

522,1

Resurstillskott/effektiviseringar
Indexuppräkning av ram

Cambio Cosmic

Cosmic 500-satsning
Rehabgarantin/koordinering

Rivning strandbjörket

Omvandlingstryck

Löneavtal 2019-2021 (fördelas till nämnd efter
utfall)
Uppräkning ram 2020-2021

SUMMA volymförändringar
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Bilaga 2: Planeringsförutsättningar
Indexuppräkningar
Indexuppräkningar i detta dokument är gjorda utifrån nedanstående tabell:
Prognosantaganden

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

3,3 %

2,8 %

3,4 %

3,4 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Regionvårdsintäkter

2,7 %

2,3 %

2,8 %

2,6 %

Övriga driftkostnader och intäkter

2,2 %

2,7 %

2,4 %

2,4 %

Befolkningsprognos

2017

2019

2021

2025

2030

0-1 år

2 298

2 437

2 529

2 582

2 532

2-15 år

35 589

36 998

38 516

40 730

42 085

16-19 år

8 860

9 261

9 868

10 812

11 309

20-64 år

108 626

109 737

111 182

114 744

118 334

65-79 år

30 134

30 843

31 518

30 881

30 684

80-100+ år

11 570

11 774

12 068

14 195

16 797

197 077

201 050

205 681

213 944

221 741

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2017-2021 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 600 invånare.. Detta skulle innebära en
genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört
med den årliga tillväxttakten under 2000-2016.
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Bilaga 3: Tilläggsbudget 2018
(Beslutad av regionstyrelsen 2018-02-20, diarienr 17RK1117)
Jämlik och nära vård
Jämlik vård:
 Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård 5 miljoner
 Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade 1 miljon
 Hälsosamtal för 50-åringar 2 miljoner
Nära vård:
 Äldrehälsa Kronoberg 4 miljoner
 Fast vårdkontakt för äldre 24 miljoner
 Central utveckling digitalisering 1 miljoner
 Digital Artrosskola m.m. 2 miljoner
Tillgänglig vård
Rätt använd kompetens:
 Servicevärdar 10 miljoner
 Integrerad beteendehälsa (psykosocial resurs) 5 miljoner
Vårdprocess och Individuella vårdplaner, BUP:
 Extern resurs BUP 10 miljoner
 Individuella vårdplaner BUP 2 miljoner
Fler medborgare i Kronoberg:
 Kostnad tandvård kopplat till ökad befolkning 3 miljoner
 Kostnad kurator kopplat till ökad befolkning 3 miljoner
 Fler förlossningar 4 miljoner
Ambulans och helikopter:
 Ambulans 4 miljoner
 Helikopter 2,5 miljoner
Attraktiva arbetsgivare
Fortsättning av tidigare beslutad satsning:
 Höjt OB-tillägg sjuksköterskor 24 miljoner
Nya satsningar:
 Höjt OB-tillägg övriga grupper 20 miljoner
 Nattjänster, extra ersättning 3 miljoner
 Karriärtrappa sjuk- och undersköterskor 15 miljoner
Möjlighet till specialistutbildning på arbetstid:
 AST-tjänster 5 miljoner
Kompensation för arbete med oberoende hyrpersonal
 Kompensation för arbete med oberoende hyrpersonal 23 miljoner
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Budget 2019 med
flerårsplan - Överföring av
medel avseende anslag för
mobila läkare samt tandvård

16
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1002
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-10-22

Regionfullmäktige

Budget 2019 med flerårsplan - Överföring av medel
avseende anslag för mobila läkare samt tandvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att överföra anslag för mobila läkare motsvarande 6 897 000 kronor från
regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget från
och med 2019 och framåt samt
att överföra anslag för tandvård (N-tandvård, S-tandvård och F-tandvård)
motsvarande 900 000 kronor från regionstyrelsens driftbudget till hälso- och
sjukvårdsnämndens driftbudget från och med 2019 och framåt.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har i och med ansvaret för Vårdval Kronoberg budgetmedel för
mobila läkare. Mobila läkare är anställda av och verkar inom Medicin- och
akutcentrum, vilket faller under Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
och budgetram. Regionstyrelsen har hittills överfört årliga bidrag för de mobila
läkarna till medicin- och akutcentrum. En överföring från regionstyrelsens
driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget skulle ge en
överensstämmelse mellan budget och verksamhet samt minska administrationen.
Föreslås att 6 897 000 kronor överförs från regionstyrelsens driftbudget till hälsooch sjukvårdsnämndens driftbudget från och med 2019 och framåt.
Regionstyrelsen har även budgetmedel för Nödvändig tandvård (N-tandvård),
tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) och tandvård
vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). Enligt
Tandvårdsförordningen har avgiftsfri tandvård införts för 20–23-åringar, vilket
medfört att kostnaderna för N-, S- och F-tandvård för dessa årskullar numera
belastar Tandvårdscentrum. Föreslås att 900 000 kronor överförs från
regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget från
och med 2019 och framåt.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilagor:

Martin Myrskog
Regiondirektör

–

Sida 1 av 1
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Förslag till budgetprocess
för Region Kronoberg
fr.o.m. 2020
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1705
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-11-01

Regionstyrelsen

Förslag till budgetprocess för Region Kronoberg
fr.o.m. 2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att fastställa budgetprocess för Region Kronoberg fr.o.m. 2020 enligt föreliggande
förslag.

Sammanfattning
Den politiska budgetprocessen föregås av och förutsätter en väl fungerande
beredningsprocess, där planeringsunderlag, prioriteringsunderlag och
verksamhetsresultat tas fram. Föreliggande dokument beskriver beredningen
kopplad till Region Kronobergs budgetprocess. Dokumentet beskriver syfte och
mål med processen samt de olika momenten i processens olika faser.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer budgetprocess för Region Kronoberg fr.o.m.
2020 enligt föreliggande förslag.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Region Kronoberg

Förslag till budgetprocess för Region Kronoberg fr.o.m. 2020
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2018-10-30
Regionstab
Ekonomi-och planeringsavdelningen

Förslag till Region Kronobergs
budgetprocess fr.o.m. 2020.
Föreliggande dokument beskriver beredningen kopplad till Region Kronobergs
budgetprocess. Den politiska budgetprocessen föregås av och förutsätter en väl
fungerande tjänstemannaprocess, där planeringsunderlag, prioriteringsunderlag
och verksamhetsresultat tas fram. Dokumentet beskriver syfte och mål med
processen samt de olika momenten i processens olika faser.
Syfte och mål med processen

Budget-och uppföljningsprocessen ska på ett ändamålsenligt sätt förse politiken
goda beslutsunderlag samt bidra till att Region Kronoberg uppnår
regionfullmäktiges beslutade mål och att verksamheten bedrivs inom givna
ekonomiska förutsättningar.
Målen för budget- och uppföljningsprocessen är:


En ökad förståelse för Region Kronobergs ekonomiska förutsättningar
hos Region Kronobergs samtliga ledningsfunktioner



En utvecklad dialog mellan regionledning och verksamhetsledning som
leder till en bättre analys och bättre prioriteringar



En delaktighet och förankring av Region Kronobergs övergripande
budget hos chefer och en upplevelse att det är ”mina mål och min budget”



Är att den leder till tydliga uppdrag och stöd i prioriteringar som följer
beslutade strategier



En utvecklad uppföljning genom bättre sambandsanalys mellan de fyra
perspektiven



en kvalitetssäkrad investeringsprocess för att säkerställa att investeringarna
utgår från strategi och långsiktiga mål

434c7489-d2fe-4177-aecbdc843ceb1830.docx
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Beskrivning av processen

Bild: Schematisk bild av budgetprocessen

Fas 1 Förberedelse av
Fas 1 beskriver den del av processen som föregår den politiska beredningen av
respektive budgetförslag. Fas 1 fokuserar på att skapa en gemensam grund och
förståelse inom tjänstemannaorganisationen för de rådande
planeringsförutsättningarna inför varje budgetperiod.
Målet för Fas 1 är en god förståelse i tjänstemannaorganisationen för Region
Kronobergs utmaningar och ekonomiska förutsättningar samt ett väl
genomarbetat tjänstemannaunderlag till den politiska processen.


Budgetuppstart ledningsgruppen

Budgetprocessen börjar med ett uppstartsmöte i regiondirektörens ledningsgrupp
i november. Mötet är formellt starten på arbetet med den budget som ska beslutas
av Regionfullmäktige i juni året efter. Vid uppstarten görs en genomgång av
tidplanen för processen samt att tillgången på resurser till processen säkras upp.
Särskilt fokus läggs på uppstartsmötet med verksamhetens chefer i december.
Tidplan: oktober/november
Ansvarig: Regiondirektör, Ekonomi-och planeringsdirektör


Uppstartsmöte chefer

Vid uppstartsmötet samlas alla chefer tillsammans med sitt chefsstöd för att få
information om tidplanen för processen samt rådande planeringsförutsättningar
och omvärldsanalys för Region Kronoberg den kommande budgetperioden.
Fokus ligger på demografi, ekonomi, kompetensförsörjning samt medicinska
riktlinjer och fastställda strategier samt befintliga försörjningsplaner (fastighet,
MT, IT).
Vid mötet ges även instruktioner och anvisningar för den behovsinventering/omprioritering i verksamheterna (drift, investeringar) som ska göras fram till
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slutet på januari. Efter mötet skickas anvisningar och blanketter ut till ansvariga i
samtliga verksamheter.
Tidplan: december
Ansvarig: Regiondirektör, Ekonomi-och planeringsdirektör


Resultatanalys/Behovspriortiering

Resultatanalys:
I samband med årsbokslutet och årsrapport ska samtliga verksamhetschefer
genomföra en resultatanalys över sin verksamhet. Resultatanalysen ska innehålla
måluppfyllelse, resultatmått, bemanning, budgeterade tjänster,
förbättringsområden/effektivisering. En samlad bedömning av verksamhetens
resultat kopplat till förutsättningarna ska göras i dialog med överordnad chef
Behovsprioritering och förslag på omprioriteringar/effektiviseringar:
Mot bakgrund av resultatanalysen samt omvärldsbevakning ska verksamhetens
eventuella behov av resurstillskott prioriteras och sammanställas, enligt särskild
instruktion som skickas ut i samband med uppstartsmötet (med syfte att
standardisera processen och möjliggöra en fortsatt prioritering av verksamhetens
identifierade behov, har en metod och mall tagits fram). Detta gäller för såväl
drifts-och investeringsbehov. I uppdraget ingår även att ta fram konkreta förslag
på omprioriteringar eller effektiviseringar inom befintliga ekonomiska ramar.
Ett viktigt led i budgetprocessen är att fånga förändringar i befolkningens behov.
En del i kartläggningen innebär att verksamheten tillfrågas vilka behov som de
identifierar och som enligt deras mening ses som mest angelägna för att kunna
tillhandahålla en god och kvalitativ verksamhet. Denna behovsinventering utgör
underlag i prioritering av de resurser som står till organisationens förfogande. Det
innebär att verksamheten är delaktig i ett tidigt skede av budgetprocessen.
Tidplan: december-januari (inskickad senast den 31 januari)
Ansvarig: Områdeschefer (hälso och sjukvård), Trafikdirektör, Regional utvecklingsdirektör,
Stadsdirektörer


Förändringsdialog

Dialog utifrån resultatanalys och behovsprioritering genomförs av regiondirektör
med trafikdirektör och regional utvecklingsdirektör samt av hälso-och
sjukvårdsdirektör med områdeschefer inom hälso-och sjukvård.
Dialogerna ska fokusera på vilka prioriteringar och förändringar som måste göras
inom respektive verksamhet och vilka behov som måste lyftas till helheten för en
övergripande prioritering.
För hälso-och sjukvården ska en bedömning göras av vilka behov/förändringar
som ska skickas vidare till prioriteringskonferensen.
Tidplan: februari
Ansvarig: Regiondirektör, Hälso-och sjukvårdsdirektör
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Utskick av inbjudan, underlag och anvisningar inför
prioriteringskonferens inom Hälso-och sjukvård

Sammanställda underlag av de prioriteringar som bedömts och föreslås diskuteras
vid prioriteringskonferensen skickas ut tillsammans med inbjudan och anvisningar
över vad som varje deltagare ska förbereda samt hur konferensen kommer att gå
till.
Tidplan: senast 28 februari
Ansvarig: Ekonomi-och planeringsdirektör


Prioriteringskonferens – Hälso-och sjukvård

Under en dag träffas verksamhetschefer från Hälso-och sjukvårdens verksamheter
för att tillsammans diskutera och prioritera de viktigaste behoven den kommande
budgetperioden. Såväl nytillskott som omprioriteringar inom befintliga ramar
diskuteras. Detta gäller såväl drift-som investeringsbehov. Vid dagens slut ska en
prioritering och rangordning av de inkomna behoven lämnas till
Regiondirektörens ledningsgrupp.
Prioriteringskonferensen är endast rådgivande till regiondirektörens
ledningsgrupp.
Tidplan: mars
Ansvarig: Regiondirektör, Hälso-och sjukvårdsdirektör, Ekonomi-och planeringsdirektör



Fastställande av prioriteringsunderlag till politik

Regiondirektörens ledningsgrupp går igenom resultat från
prioriteringskonferensen tillsammans med inkomna behovsprioritering från övriga
verksamheter och sammanställer ett gemensamt prioriteringsunderlag för
överlämning till politik.
Prioriteringsunderlaget kompletteras med förslag på mål och mått samt
ekonomiska förutsättningar.
Detta steg avslutar fas 1.
Tidplan: mars
Ansvarig: Regiondirektör
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Fas 2 Politisk process
Fas 2 är den politiska beredningsprocessen som syftar till att ge de politiska
företrädarna ett bra och kvalitetssäkrat beslutsunderlag samt framtagande av olika
budgetförslag för beslut i regionfullmäktige.
Målet med Fas 2 är en god förståelse hos de politiska företrädarna för Region
Kronobergs utmaningar och ekonomiska förutsättningar att samtliga politiska
alternativ får ett fullgott stöd i sitt arbete att ta fram ett budgetförslag.


Uppstart politisk process

Uppstartsdagen syftar till att ge de politiska företrädarna en övergripande bild av
Region Kronobergs planeringsförutsättningar för den kommande budgetperioden
med fokus på demografi, ekonomi, kompetensförsörjning samt en
omvärldsanalys.
Dagen fokuserar även på verksamheternas resultat från 2018 samt identifierade
utmaningar för Region Kronoberg.
Genomgång av tidplanen för den politiska beredningsprocessen samt hur
slutresultatet ska presenteras i form av budgetdokuments struktur och innehåll.
Tidplan: februari
Ansvarig: Regionstyrelsens ordförande, Regiondirektör


Tjänstemannastöd i utarbetande av respektive budgetförslag

Tjänstemannaorganisationen bistår i utformandet av respektive budgetförslag med
utredningar, konsekvensanalyser, kalkyler etc.
Avstämningspunkter bokas in för respektive politiskt budgetförslag.
Ansvarig: Regiondirektör
Tidplan: februari-maj


Strategidagar

Strategidagar (en dag med fokus på Hälso-och sjukvård, en dag med fokus på
kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och regiongemensamt) med syfte att
konkretisera vad respektive verksamhet måste lyckas med de kommande åren.
Beskrivning av nuläget inom respektive verksamhet samt fokus på de av
regionfullmäktige beslutade strategierna och vilka steg Region Kronoberg måste ta
indelat i treårsperioder för att nå de målsättningar som är fastställda i strategierna.
Tidplan: mars
Ansvarig: Regionstyrelsens ordförande, Regiondirektör
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Dialogdag

Dialogdag mellan politik och tjänstemän inom respektive verksamhet (Hälso- och
sjukvård, kollektivtrafik, Regional utveckling/kultur).
Presentation av tjänstemännens prioriteringsunderlag
Tidplan: april
Ansvarig: Regionstyrelsens ordförande, Regiondirektör



Uppdatering ekonomiska förutsättningar

Utifrån SKL:s senaste skatteunderlagsprognos uppdateras de ekonomiska
förutsättningarna och presenteras för de politiska företrädarna.
Detta sker vid ett samlat tillfälle så att samtliga får samma information.
Tidplan: maj
Ansvarig: Regionstyrelsens ordförande, Regiondirektör


Beredning av budgetförslag i Regionstyrelsens arbetsutskott

Majoritetens budgetförslag presenteras och behandlas av regionstyrelsens
arbetsutskott.
Tidplan: maj
Ansvarig: Regionstyrelsens ordförande, Regiondirektör


Beredning av budgetförslag i Regionstyrelsen

Oppositionens budgetförslag presenteras.
Regionstyrelsen bereder och rekommenderar regionfullmäktige förslag till beslut.
Tidplan: juni
Ansvarig: Regionstyrelsens ordförande, Regiondirektör


Samverkan av majoritetens budgetförslag med fackliga organisationer

Facklig samverkan av den styrande majoritetens budgetförslag.
Tidplan: maj
Ansvarig: Regionstyrelsens ordförande, regiondirektör
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Fastställande av budget för Region Kronoberg med flerårsplan

Debatt och beslut kring Region Kronobergs budget den kommande
budgetperioden.
Regionfullmäktige fastställer rambudget med flerårsplan samt skattesats för
Region Kronoberg med ekonomiska ramar för regionstyrelsen och nämnderna. I
samband med fastställande av budget överlämnas anvisningar till nämnderna och
regionstyrelsen att upprätta budget med tillhörande verksamhetsplaner.
Ansvarig: Regionfullmäktiges ordförande
Tidplan: juni



Fastställande av verksamhetsplaner med fördelning av ekonomiska
ramar på nästa nivå

Respektive nämnd ska upprätta en verksamhetsplan med fördelning av
ekonomiska nettokostnadsramar på underliggande nivå samt överlämna uppdrag
till respektive ansvarig förvaltningsdirektör.
Tidplan: juni-oktober
Ansvarig: Nämndsordförande, förvaltningsdirektör
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Fas 3 Förankring/återkoppling beslut
Fas 3 är återkopplingen och förankringen av fattade beslut ut till samtliga
verksamheter och syftar till att förankra och säkerställa att regionfullmäktiges
beslut verkställs.


Förankringsmöte

I samband med ett chefsmöte görs en genomgång av den politiskt beslutade
budgetdokumentet och vilka prioriteringar som är gjorda från den politiska nivån.
Fokus på såväl ekonomiska ramar som mål, uppdrag och
Tidplan: augusti
Ansvarig: Regiondirektör


Dialog om fokusområden samt överenskommelse

Dialog ska föras med överordnad chef utifrån fattade politiska beslut samt kring
vilka områden som måste prioriteras och fokuseras på inom respektive
verksamhet de kommande åren.
En överenskommelse skrivs i chefsleden från regiondirektör till verksamhetschef
där uppdraget och resurser specificeras och ska bland annat innefatta 3-5
fokusområden för att bidra till att verkställa regionfullmäktiges beslut.
Fokusområdena ska integreras i verksamhetsplanen.
Tidplan: juni-okt
Ansvarig: Överordnad chef


Verksamhetsplan

Samtliga chefer ansvarar för att upprätta en verksamhetsplan (obligatoriskt t o m
verksamhetsnivå) för sin verksamhet.
Verksamhetsplanen ska upprättas i enlighet med beslutade riktlinjer och integreras
med de fokusområden som överenskommits med överordnad chef.
Tidplan: Startklara 1 januari
Ansvarig: Chefer på samtliga nivåer
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allmänvårdstaxa och
specialistvårdstaxa
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK599
Handläggare: Annika Kahlmeter, Tandvårdscentrum
Datum: 2018-10-09

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tandvårdstaxor 2019 – allmänvårdstaxa och
specialistvårdstaxa

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Allmänvårdstaxan och Specialistvårdstaxan i enlighet med bilaga
1-2 från och med 15 januari 2019 samt
att fastställa Friskvårdstaxan 2019 i enlighet med bilaga 3 från och med den
1 mars 2019.

Sammanfattning
Regionfullmäktige ska fastställa tandvårdstaxor för 2019, dels allmänvårdstaxa och
dels specialistvårdstaxa. I taxorna föreslås en generell höjning av samtliga åtgärder
med 2,8 procent, för att täcka kostnadsökningar. De nya tandvårdstaxorna föreslås
gälla från den 15 januari 2019.
Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år man fyller
23 år. Med frisktandvård betalas en fast summa per år, oavsett vilken tandvård som
behövs. Föreslås även att taxan för Frisktandvården höjs med motsvarande 2,8 %
från den 1/3 2019.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämnden
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Allmänvårdstaxa bilaga 1
Specialistvårdstaxa bilaga 2
Friskvårdstaxa bilaga 3
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Förslag till Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2019 01 15

Tandvårdsbidrag 20 - 29 år samt 65+ 600 kr per år
Tandvårdsbidrag30 - 64 år. 300 kr per år
Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000 kr = 85% subvention

100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Arvode i kronor
20180115

Referenspris
20190115

Förslag till taxa
20190115

Förslag till N- taxa
20190115

874

845

898

1123

390

370

401

501

166

370

171

214

1076

1055

1106

1383

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf

660

1055

678

848

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1739

1725

1788

Basundersökning, utförd av tandhygienist

665

635

684

855

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

837

825

860

1075

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

260

270

270

338

Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist

567

510

583

729

Diagnostik
101

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

103

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

103a

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf

107
107a
108
111
112
113
114

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

Röntgenåtgärder
121
123
124
125
126
127
128
131
132
133
134
141
161
162
163
164

Röntgen-us av enskild tand

56

55

58

73

Röntgen-us, helstatus

806

805

829

1036

Panoramaröntgen

530

525

545

681

Röntgen-us, extraoral

520

515

535

669

Röntgen-us, omfattande

984

985

1012

1265

Röntgenundersökning, delstatus

195

195

244

Ny

Röntgenundersökning, större delstatus

335

335

419

Ny

Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3

984

985

1012

1265

Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus

1275

1270

1311

1639

Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkled

1566

1560

1610

2013

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

1862

1845

1914

2393

Studiemodell, för behandlingsplanering

627

595

645

806

Salivsekretionsmätning

581

600

600

750

Lab kostnader vid mikrobiologisk undersökning

306

330

315

Biopsi

974

980

1001

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

525

545

540

Arvode i kronor
20180115

Referenspris
20190115

Förslag till taxa
20190115

Förslag till N- taxa
20190115

1251

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
201
204
205
206
207
208
209

Typ av behandling

Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

444

415

445

556

Profylaxskena, per skena

775

795

795

994

Fluorbehandling, kortare behandlingstid

163

170

170

213

Fluorbehandling

326

340

340

425

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten

255

270

270

338

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

475

500

490

613

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

755

795

795

994

Arvode i kronor
20180115

Referenspris
20190115

Förslag till taxa
20190115

Förslag till N- taxa
20190115

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

411

405

423

529

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande, enkel

208

405

272

340

Sjukdoms- eller smärtbehandling

775

760

797

996

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1115

1125

1146

1433

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1650

1685

1696

2120

450

415

481

601

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem. mindre omf

255

415

272

340

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

160

165

168

210

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

980

1035

1028

Beteendemedicinsk behandling

445

480

467

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

485

420

509

636

Stegvis excavering

1117

1115

1148

1435

503

629

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
301
301a
302
303
304
311
311a
312
313
314
321
322
341

Typ av behandling

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

Page
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341a

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, enkel

341b

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

342a

Behandling av parodontal sjukdom eller priimplantit, större omfattning, enkel

342b

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer omfattande

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

362

Lustgassedering, per gång

177

500

182

697

500

717

896

998

1015

1026

1283

228

723

1015

743

929

1150

1015

1182

1478

1482

1505

1523

1904

842

825

866
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400 Kirurgiska åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Arvode i kronor
20180115

Referenspris
20190115

Förslag till taxa
20190115

Förslag till N- taxa
20190115

1045

1025

1074

1343

1721

1690

1769

2211

180

185

185

231

3172

3120

3261

4076

4151

4160

4267

5334

1025

1025

1054

1318

2045

2055

2102

2628

Implantat, per styck,

3800

2815

3900

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4284

3620

4404

5505

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1484

1505

1526

1908

5528

4830

5683

7104

1668

1690

1715

2144

7762

6665

7979

9974

2234

2255

2297

2871

3975

Se specialisttaxa

401

Tanduttagning, en tand

402

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

403

Tanduttagn., tillkommande, enkel

404

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per
operationstillfälle

405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

406

Tanduttagning övertalig tand

407

Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

Implantatkirurgiska åtgärder
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

431
432

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat
Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik
Benaugmentation med egen benvävnad i en kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant
Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma
kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant,
tilläggsåtgärd, per kvadrant
Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

435

Avlägsnande av ett implantat

436

Avlägsnande av implantat, enkel

441
441a
442
443
444
445

4805

Se specialisttaxa

3907

3920

4016

5020

1505

1510

1547

1934

2484

2530

2554

3193

1851

1885

1903

2379

1025

1025

1054

1318

184

185

189

236

Parodontalkirurgiska åtgärder
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder och/eller kirurgisk behandling
av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk
behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle

2525

2535

2596

3245

1265

2535

1300

1625

Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle

3580

3585

3680

4600

Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
Omfattande parodontalkirurgisk behandling av parodontit vid sju
tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem
implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination

3407

3415

3502

4378

4753

4650

4886

6108

4753

4650

4886

6108

1800

1815

1850

2313

1219

1225

1253

1566

745

745

766

958

321

325

330

413

Arvode i kronor
20180115

Referenspris
20190115

Förslag till taxa
20190115

Förslag till N- taxa
20190115

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3626

3395

3764

4705

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4095

4095

4210

5263

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5294

5135

5442

6803

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

5574

5600

5730

7163

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

910

905

935

1169

Akut trepanation och kavumextirpation

811

800

834

1043

Komplicerad kanallokalisation

801

805

823

1029

Stiftborttagning

1168

1170

1201

1501

Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle

3652

3660

3754

4693

Apikalkirurgisk behandling , ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1030

1030

1059

1324

Arvode i kronor
20180115

Referenspris
20190115

Förslag till taxa
20190115

Förslag till N- taxa
20190115

3552

3530

3651

4564

3552

3530

3651

4564

5268

5605

5416

6770

Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

2203

2110

2265

2831

Motorisk aktivering

490

510

504

630

Bettslipning för ocklusal stabilisering

750

750

771

964

446

Rekonstruktiv beh med membra (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd per op tillfälle

447

Rekonstruktiv beh med benersätningsmaterial, tilläggsåtgärd per op tillfälle

448

Fritt bindvävstransplant vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

480

Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

500 Rotbehandling

Åtgärdskod/
Diagnoskod
501
502
503
504
520
521
522
523
541
542

Typ av behandling

600 Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärdskod/
Tillstånd

Typ av behandling

601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

603

Reponeringsskena, per skena

604
606
607
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700 Reparativa åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
701
701a
702
703
704
704a
704b
705
705b
706
707
708

Typ av behandling

Arvode i kronor
20180115

Referenspris
20190115

Förslag till taxa
20190115

Förslag till N- taxa
20190115

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

619

605

636

795

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, enkel

338

605

347

434

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

978

960

1005

1256

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1165

1145

1198

1498

Fyllning av en yta på molar eller premolar

790

775

812

1015

Fyllning av en yta på molar eller premolar, enkel

338

775

347

434

Fyllning av en yta på molar

952

775

979

1224

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1160

1140

1192

1490

Fyllning av två ytor på molar

1425

1140

1465

1831

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1550

1515

1593

1991

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1695

1725

1742

2178

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

540

545

555

694

Arvode i kronor
20180115

536

Förslag till taxa
20190115

Förslag till N- taxa
20190115

6063

5755

6233

5585

4470

5741

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3274

3150

3366

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1494

1505

1536

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2239

2205

2302

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

1780

1875

1836

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3422

3425

3518

Semipermanent krona eller hängande led, per led

2361

2455

2427

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3356

3360

3450

1005

1050

1033

800 Protetiska åtgärder
Tandstödd protetik
Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

801

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

802
803
804
805
806
807
808
809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
811
812
813
814
815

Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

556

560

597

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1474

1470

1515

Broreparation med tandteknisk insats

4508

4490

4634

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

7788

7760

8006

Sadelkrona

5233

5195

5380

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

3794

3660

3900

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5263

5160

5410

6763

11123

10975

11454

14318

Avtagbar protetik
822
823
824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

825

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments.

826

Attachments, per styck

827
828
829

4875

12327

12420

12672

Enligt faktura

95

Enligt faktura

Hel underkäksprotes

9506

9270

9772

12215

Hel överkäksprotes

9506

9270

9772

12215

Immediatprotes, hel käke

7563

6950

7775

Reparation av avtagbar protes
831
832
833
834
835
836
837
839

Justering av avtagbar protes

377

375

388

485

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1260

1255

1295

1619

Rebasering av protes

2565

2555

2637

3296

Lagning av protes där avtryck krävs

1979

1950

2034

2543

Rebasering och lagning av protes

3035

3035

3120

3900

Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas
till befintlig protes.

3886

3810

3995

4994

6610

6575

6795

8494

2999

2985

3083

1948

1935

2003

5406

5055

5557

3723

3960

3900

546

545

561

Inmontering av förankringselement per käke

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

846

Skena hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

847

Klammerplåt

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandpos
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Implantatprotetiska åtgärder
850

Implantatförankrad krona, per käke

852

Implantatförankrad krona, flera i samma käke

853

Hängande led vid implantatförankrad bro

854

Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

855

Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

856

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led

857

Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per
implantat

858

Distans inklusive centrumskruv, per styck

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck
tilläggsåtgärd

861

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

861b

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

862

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

862b

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

863

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler

863b

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler

865

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler

865b

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler

871

Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes,
underkäke, oavsett antal implantat

872

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

873

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat eller fler

874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement

878

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

8170

8105

8399

7200

6285

7402

2300

2205

2364

2137

2145

2197

Enligt faktura

540

Enligt faktura

1178

1290

1211

Enligt faktura

490

Enligt faktura

1148

1255

1220

1075

1075

35037

31860

36018

40037

31860

41158

36715

33840

37743

41715

33840

42883

39413

35370

40517

44413

35370

45657

35037

30380

36018

39637

30380

40644

17315

17350

17800

19339

19555

19880

21910

22105

22523

3126

4145

3220

3463

4700

3560

4080

5605

4194

14183

14390

14580

Enligt faktura

280

Enligt faktura

2132

2125

2192

1107

1105

1138

3249

2900

3340

5661

5615

5820

10572

10355

10868

Enligt faktura

180

Enligt faktura

Enligt faktura

370

Enligt faktura

Arvode i kronor
20180115

Referenspris
20190115

Förslag till taxa
20190115

Ny

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett eller flera implantat

881

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

882

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera impl

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats.

884

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs

888

Fästskruv/broskruv, per styck

889

Distansskruv, per styck

900 Tandreglering och utbytesåtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
900
901
902
903
904
905
906
907
908

Typ av behandling

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader

8825

8970

9072

Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

13255

13470

13626

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1.5 år

16485

16750

16947

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

19425

19735

19969

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

24065

24445

24739

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

18690

19005

19213

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

21920

22285

22534

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

25155

25565

25859

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

30290

30780

30780
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Förslag till N- taxa
20190115

Förslag till Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2019 01 15

Tandvårdsbidrag 20 - 29 år samt 65+ =600 kr per år
Tandvårdsbidrag 30 - 64 år. 300 kr per år
Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000 kr = 85% subvention

100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Arvode i
kronor
20180115

Typ av behandling

Referenspris Förslag till taxa
20190115
20190115

Diagnostik
103S

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

103 Sa

Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omfattning

107S
107 Sa
108S
115S
116S

468

470

481

250

470

257

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare

1565

1575

1609

Omfattande kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf

842

1575

866

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

2491

2510

2561

Konsultation specialistvård

910

920

935

Konsultation specialistvård, omfattande

1790

1845

1840

66

95

68

Röntgen-us, helstatus

1209

1225

1243

Panoramaröntgen

827

825

850

Röntgen-us, extraoral

791

960

813

Röntgen-us, omfattande

1461

1625

1520

Röntgenundersökning, delstatus

330

330

Röntgenundersökning, större delstatus

495

495

Röntgenåtgärder
121S
123S
124S
125S
126S
127 S
128 S
131S
132S
133S
134S
163S
164

Röntgen-us av enskild tand

Tomografiundersökning, en kvadrant

1227

1235

1261

Tomografiundersökning, två kvadranter

1654

1670

1700

Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

2085

2275

2143

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2463

2680

2562

Biopsi (PAD)

1148

1180

1180

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

525

545

540

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
301S
301Sa
302S
303S
304S
313S
314S
341S

Arvode i
kronor
20180115

Typ av behandling

Referenspris Förslag till taxa
20190115
20190115

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande

495

505

509

Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande, enkel

240

505

247

Sjukdoms- eller smärtbehandling

952

960

979

Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande

1489

1425

1531

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

2050

2130

2107

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

2101

2160

2160

Beteendemedicinsk behandling

969

1000

996

699

715

719

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

Page 228 of 528

Sida 1 av 7

342S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

343S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling

1780

1825

1830

3947

4045

4058

400 Kirurgiska åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Arvode i
kronor
20180115

Typ av behandling

401S

Tanduttagning, en tand

402S

Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand

403S

Tanduttagn., tillkommande, enkel

404S

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3842

405S

Omfattande dentoalveolär kirurgi

406S

Tanduttagning övertalig tand

407S

Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

Referenspris Förslag till taxa
20190115
20190115

1270

1300

1306

2086

2140

2144

230

235

236

3870

404

5132

5163

5278

1270

1300

1306

2438

2505

2506

3800

2815

3900

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

5202

4380

5348

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1749

1805

1805

6760

5835

6949

1974

2040

2040

8980

8025

9231

Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik

2672

2755

2755

Benaugmentation med egen benvävnad i en kvadrant

4733

4885

5300

Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant

5432

5615

6100

Kirurgiskt avlägsnade av implantat, per operationstillfälle
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med
benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma
kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant

4789

4820

4923

Implantatkiru Implantatkirurgiska åtgärder
420
421S
422S
423S
424S
425S
426S
427S
428S
429S
430S

Implantat, per styck

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
Operation avseende käkbensförankrade implantat,fyra eller fler implantat

1856

1915

1915

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant,
tilläggsåtgärd, per kvadrant

2836

2985

2915

432S

Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med
implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant

2111

2185

2170

435S

Avlägsnande av ett implantat

1270

1300

1306

436S

Avlägsnande av implantat, enkel

230

235

236

431S
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441S
441Sa
442S
443S

Parodontalkirurgiska åtgärder
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder och/eller vid periimplantit av
enstaka implantat, per operationstillfälle
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder och/eller vid periimplantit av
enstaka implantat, per operationstillfälle. lätt
Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder per operationstillfälle

3172

3135

3261

1479

3135

1520

4456

4485

4680

4157

4265

4405

6033

5850

6202

444S

Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler,
eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

445S

Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre
implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle

6033

5850

6202

446S

Rekonstruktiv beh med membra (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd per op tillfälle

1933

1965

1987

447S

Rekonstruktiv beh med benersätningsmaterial, tilläggsåtgärd per op tillfälle

1306

1325

1343

448S

Fritt bindvävstransplant vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

923

910

949

500 Rotbehandling

Åtgärdskod/
Diagnoskod
501S
502S
503S
504S
520S
521S
522S
523S
541S
542S

Arvode i
kronor
20180115

Typ av behandling

Referenspris Förslag till taxa
20190115
20190115

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

4182

4135

4299

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4871

5000

5007

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6130

6295

6302

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6681

6860

6868

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1085

1125

1115

Akut trepanation och kavumextirpation

974

1000

1000

Komplicerad kanallokalisation

974

1005

1005

Stiftborttagning

1433

1470

1470

Apikalkirurgisk behandling per operationstillfälle

4442

4560

4566

Apikalkirurgisk behandling , ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

1250

1280

1285

600 Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärdskod/
Tillstånd

Arvode i
kronor
20180115

Typ av behandling

601S

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

602S

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

603S

Reponeringsskena, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

604S
606S
607S

Referenspris Förslag till taxa
20190115
20190115

4621

4755

4750

4621

4755

4750

6186

6650

6359

Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena

2550

2510

2621

Motorisk aktivering

612

625

629

Bettslipning för ocklusal stabilisering

923

950

950

800 Protetiska åtgärder

Tandstödd protetik
Åtgärdskod/
Diagnoskod
800S

Permanent tandstödd krona, en per käke

801S

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke

802S
803S

Arvode i
kronor
20180115

Typ av behandling

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
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Referenspris Förslag till taxa
20190115
20190115

6824

6780

7015

6417

5275

6595

3988

3755

4100

1800

1855

1850

804S
805S
806S
807S
808S
809S

Hängande led, vid tandstödd protetik, per led

2417

2405

2485

Emaljretinerad konstruktion,laboratorieframställd, per stöd

2045

2175

2102

Radikulärförankring vid avtagbar protes

4160

4030

4276

Semipermanent krona eller hängande led, per led

2627

2805

2701

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3886

3960

3995

1244

1195

1279

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
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Reparativa
811S
812S
813S
814S
815S

Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd

694

710

713

Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats

1826

1870

1877

Broreparation med tandteknisk insats

5386

5490

5537

Broreparation med tandteknisk insats, omfattande

9190

9360

9447

Sadelkrona

6023

6095

6192

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

4269

4260

4389

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5891

5955

6056

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

12138

12375

12478

14163

14805

14560

Enligt faktura

95

Enligt faktura

Hel underkäksprotes

11087

11385

11397

Hel överkäksprotes

11087

11385

11397

Immediatprotes, hel käke

8838

8050

9085

Justering av avtagbar protes

464

475

477

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1433

1455

1473

Rebasering av protes

2958

3005

3041

Lagning av protes där avtryck krävs

2244

2250

2307

Rebasering och lagning av protes

3473

3535

3570

Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas
till befintlig protes.

4325

4310

4446

7400

7475

7607

3437

3485

3533

2300

2335

2364

6023

5755

6192

4514

4660

4640

678

695

695

9639

9315

9909

8778

7195

9024

2417

2405

2485

2397

2445

2464

Enligt faktura

540

Enligt faktura

1357

1490

1395

Enligt faktura

490

Enligt faktura

1148

1255

1180

1075

1075

37057

34875

38095

42057

34875

43235

38724

36855

39808

43724

36855

44948

Avtagbar protetik
822S
823S
824S
825S

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments.

826S

Attachments, per styck

827S
828S
829S

Reparation av avtagbar protes
831S
832S
833S
834S
835S
836S
837S
839S

Inmontering av förankringselement, per käke

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845S

Ocklusionskorrigerande bettslipning

846S

Skena hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering

847S

Klammerplåt

848S

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandpos

Implantatprotetiska åtgärder
850S

Implantatförankrad krona, per käke

852S

Implantatförankrad krona

853S

Hängande led vid implantatförankrad bro

854S

Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

855S

Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat

856S

Långtidstemporär laboratorieframställdkrona eller hängande led på implantat, per led

857S

Fästskruv och cylinder vid långtidstemp. laboratorieframställd krona på implantat, per
implantat

858

Distans inklusive centrumskruv, per styck

859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck
tilläggsåtgärd

861S

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

861Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

862S

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

862Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat
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863S

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

863Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

865S

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

865Sb

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

871S

Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes,
underkäke, oavsett antal implantat

872S

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

873S

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat eller fler

874S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

875S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

876S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat

877S

Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och
förankringselement

878S

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

41427

38385

42587

46427

38385

47727

37783

33540

38841

42383

33540

43570

19207

19500

19745

21185

21705

21778

23797

24255

24463

3392

4450

3487

3723

5000

4200

4340

5905

5105

16070

16540

16520

Enligt faktura

280

Enligt faktura

2657

2725

11180

1367

1405

16902

4039

3700

22088

6497

6560

25821

11638

11805

32637

Enligt faktura

180

Enligt faktura

Enligt faktura

370

Enligt faktura

Reparation av implantat och implantatstödd protetik
880S

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett eller flera implantat

881S

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

882S

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

883S

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats.

884S

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs

888S

Fästskruv/broskruv, per styck

889S

Distansskruv, per styck
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900 Tandreglering och utbytesåtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod
900S
901S
902S
903S
904S
905S
906S
907S
908S

Arvode i
kronor
20180115

Typ av behandling

Referenspris Förslag till taxa
20190115
20190115

10875

11295

11180

Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

16442

16965

16902

Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1.5 år

21486

21240

22088

Tandreglering, en käke, aktiv behandling1,5 år till 2 år

25118

25115

25821

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

31748

31245

32637

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

22815

23680

23454

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år

27606

27950

28379

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år

31625

32225

32511

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

39612

38995

40721

Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
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Kostnad för frisktandvård 2018, samt förslag till höjning 2019
Månadsavgift
23-29 & 65+
2018

Månadsavgift 2329 & 65+ 2019

Årsavgift 30-64
2018

Premie-grupp

Årsavgift 23-29
& 65+ 2018

Årsavgift 23-29
& 65+ 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

324
576
996
1512
2232
2928
3852
4860
5904
6900

333
592
1024
1554
2294
3010
3960
4996
6069
7093

27
48
83
126
186
244
321
405
492
575

28
49
85
130
191
251
330
416
506
591

624
876
1296
1812
2532
3228
4152
5160
6204
7200

VÅRT FÖRSLAG TILL HÖJNING FRISKTANDVÅRD 2019 03 01
348
1
324
612
2
576
1044
3
996
1542
4
1512
2304
5
2232
3024
6
2928
3972
7
3852
5004
8
4860
6084
9
5904
7104
10
6900

27
48
83
126
186
244
321
405
492
575

29
51
87
128,5
192
252
331
417
507
592

624
876
1296
1812
2532
3228
4152
5160
6204
7200
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Årsavgift 30-64
2019

Månadsavgift 3064 2018

Månadsavgift 30-64
2019

641
901
1332
1863
2603
3318
4268
5304
6378
7402

52
73
108
151
211
269
346
430
517
600

53
75
111
155
217
277
356
442
531
617

648
912
1344
1872
2604
3324
4274
5304
6384
7404

52
73
108
151
211
269
346
430
517
600

54
76
112
156
217
277
356
442
532
617
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och unga vuxna
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1456
Handläggare: Gunnel Håkansson, Kundvalsenheten
Datum: 2018-10-22

Regionstyrelsen

Ny ersättningsmodell för barntandvårdspeng för barn
och unga vuxna

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att en ny ersättningsmodell för tandvården för barn och unga vuxna införs 201901-01 inom befintlig ekonomisk ram.

Sammanfattning
Andelen kariesfria tre- sex och tolvåringar minskar i Region Kronoberg även om
tandhälsan är fortsatt god generellt. Den goda tandhälsan är dock inte jämnt
fördelad. Samtidigt som att många barn är utan kariesskador finns en grupp barn
som har flera kariesskadade tänder.
Det nya förslaget till ersättningsmodell innebär en omfördelning av
barntandvårdsersättningen. Förslaget innebär att 20 procent av kapitationen
kommer att styras av CNI. Tandklinikens relativa CNI baseras på den
genomsnittlige vårdnadshavaren eller myndig persons risk för ohälsa utifrån
socioekonomiska variabler. Den lägsta möjliga kapitationen blir 1122 kronor och
den högsta 2066 kronor baserat på dagens siffror och ska genomföras inom
befintlig ekonomisk ram.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer ny ersättningsmodell för barn och unga
vuxna från och med 2019-01-01, i enlighet med beslutsunderlag.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Ersättningsmodell för tandvården för barn och unga vuxna från och
med 2019-01-01.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1456
Handläggare: Gunnel Håkansson, Kundvalsenheten
Datum: 2018-09-16

Förslag till ny ersättningsmodell barntandvårdspeng för
barn och unga vuxna
Ärende
Regionstyrelsen föreslås fastställa en ny ersättningsmodell för barntandvårdspeng
för bar och unga vuxna. Det nya förslaget till ersättningsmodell innebär en
omfördelning av barntandvårdsersättningen.
Andelen kariesfria tre- sex och tolvåringar minskar i Region Kronoberg även om
tandhälsan är fortsatt god generellt. Den goda tandhälsan är dock inte jämnt
fördelad. Samtidigt som att många barn är utan kariesskador finns en grupp barn
som har flera kariesskadade tänder För att beskriva detta har WHO infört ett
index kallat Signifikant Caries Index (SiC) som utgörs av det beräknade
medelvärdet för DFT (karierade eller lagade tänder) för den tredjedel av
populationen som har flest antal kariesskador. Högsta SiC värde i åldersgruppen
6till 11 år har Ryd (7,0). Lägsta värde har Ingelstad (0,83).
Genomförande
Varje månad levererar Region Kronoberg en fil med alla listade barn och unga
vuxna 3 till 22 år kopplade till en tandklinik till SCB. För personer på filen som är
under 18 år inhämtas uppgifter om föräldrar/vårdnadshavare, och det är dessa
som utgör populationen vid beräkningarna. Personer som är 18 år eller äldre utgör
själva populationen vid beräkningarna. Tjugo procent (20 %) av vårdersättningen
på 1402 kronor kommer att viktas efter tandkliniken relativa CNI. Tandklinikens
relativa CNI baseras på den genomsnittlige vårdnadshavaren eller myndig persons
risk för ohälsa utifrån socioekonomiska variabler.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslaget till ny ersättningsmodell ska genomföras inom befintlig ekonomisk ram
för tandvården för barn och unga vuxna. Kapitationsersättningen är 1402 kronor
för år 2018. Förslaget innebär att 20 procent av kapitationen kommer att styras av
CNI. Den lägsta möjliga kapitationen blir 1122 kronor och den högsta 2066
kronor baserat på dagens siffror.
SCB:s fasta pris för åtagandet är 3 400 kronor per månadsbearbetning.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta att en ny ersättningsmodell för tandvården för
barn och unga vuxna införs 2019-01-01.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK10201020
Handläggare: Niklas Karlsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-10-22

Regionstyrelsen

Uppdragsspecifikation 2019 med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg - primärvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk
reglering.

Sammanfattning
Ärendet återremitterades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26 september
2018 för att komplettera bilaga 1 med ett avsnitt om ”Ersättningsmodell för
Vårdval Kronoberg – Primärvård”.
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 4 037 kr i
samband med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2019
gjordes med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. Vidare har
vårdersättningen reducerats med 23 kr med anledning av att förväntad
befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas
med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 118 kr.
Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och
hälsoundersökning vid definierade psykiska funktionshinder har tillkommit som
delar i vårdcentralernas grunduppdrag. Särskild ersättning utgår för dessa delar.
Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på andra enheter
inom vårdvalet inkluderar även videomöte.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
När regionfullmäktige fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppdragspecifikation 2019 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg – primärvård
Sida 1 av 1
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Vårdval Kronoberg
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK10201020
Handläggare: Martin Myrskog
Datum: 2018-08-23
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1

Inledning

Region Kronoberg har fastställt visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län, med
målet att vara ett kvalitetsstyrt landsting. Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren 2027 ska vägleda beslut och
prioriteringar på såväl övergripande som verksamhetsnära nivå. Målbilden
tydliggör att vården ska vara nära med ett fokus på öppen och flexibel vård. Den
anger också att vården ska vara nära individen med en hög grad av delaktighet för
patienten och närstående.
Verksamheten ska bedrivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen
om en god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården (HSL 3 kap. 1 §).
Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av hög medicinsk kvalitet, god
tillgänglighet och bra bemötande. I Kronoberg ska vården vara till för alla. Den
ska vara nära och samordnad. Kronobergaren ska kunna vara en aktiv medskapare
i sin hälsa och vård och hens behov ska mötas av kompetens och arbetsglädje. Alla
invånare ska ha lika rätt till en god hälso- och sjukvård oavsett ålder, kön, religion,
sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnicitet. Vården ska ges på den mest
effektiva omhändertagandenivån, MEON-principen.
Primärvårdens grunduppdrag är att svara för invånarnas behov av en basal hälsooch sjukvård vid behandling, rådgivning, förebyggande insatser och rehabilitering
utan avgränsningar vad gäller sjukdom, ålder och patientgrupp.
Primärvården är navet i hälso- och sjukvårdssystemet och ska vara förstahandsval
vid behov av vård. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna
vårdprocesser, vilket innebär krav på ett fördjupat och ömsesidigt
gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk
tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande
rehabilitering i möjligaste mån ska kunna ske i ett sammanhang.
Invånarna ska ha rätt till en fast vårdkontakt i en trygg och säker hälso- och
sjukvård med god medicinsk kvalitet och förtroendefull relation.
Med vårdcentral menas en enhet inom primärvården som tillhandahåller komplett
primärvård enligt fastställt uppdrag. Vårdval Kronoberg innebär att
landstingsfinansierad primärvård bedrivs i Kronobergs län av godkända
vårdcentraler såväl offentliga som privata.
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2

Bakgrund

Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg en medborgarstyrd
vårdvalsmodell enligt Lag om Valfrihetssystem (LOV 2008:962).
Lag om valfrihetssystem

Vårdvalsmodellen bygger på relationen mellan invånaren och vårdcentralen, där
invånaren väljer den vårdcentral hon/han vill tillhöra. Invånarens möjlighet till val
och omval är själva kärnan i systemet.
Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt
val. Genom Vårdval Kronoberg ska det bli lättare att komma i kontakt med
vården och därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en
överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.
Region Kronoberg bygger vårdvalssystemet utifrån bestämmelserna i LOV, vilket
innebär att:
 Alla invånare har möjlighet att fritt välja vårdcentral.
 Invånarens ställning stärks genom att ersättningen till vårdcentralen följer
invånarens val.
 En vårdcentral måste vara godkänd av Region Kronoberg för att få
etablera sig med offentlig finansiering.
 Ersättningen till vårdcentralen är likvärdig oavsett om den drivs i privat
eller i offentlig regi.
Systemet ska innebära att kostnadskontroll uppnås.

3

Regelverk, kompetens, lokaler

3.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

Vårdcentralen ska följa tillämpliga lagar, författningar samt riktlinjer och
föreskrifter. Under vårdtjänstens omfattning i uppdragen anges ett urval länkar till
bland annat Region Kronobergs riktlinjer. Policys och styrdokument finns som
bilaga.
Några viktiga lagar för sjukvården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i uppgift att granska att
befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i
enlighet med lagar, förordningar och andra föreskrifter.
Inspektionen för vård och omsorg

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar för vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete.
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Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Region Kronoberg utgår från Termbanken, som innehåller definitioner av
begrepp och termer som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner
och Landsting och privata vårdgivare rekommenderar för användning inom vård
och omsorg.
Socialstyrelsens termbank

Primärvårdens arbetssätt ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet samt
vara personcentrerat.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering

Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge, kliniska riktlinjer inklusive
metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Länsgemensam vårdhandbok
Nationella vårdhandboken

Primärvården ska arbeta i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.
Huvudprinciperna handlar om förbud mot diskriminering, barnets bästa, rätten till
liv och utveckling, samt barnets rätt att få komma till tals i frågor som berör dem.
Andra relevanta delar berör rätten till bästa uppnåeliga hälsa, rätt till rehabilitering
samt skydd mot alla former av våld och missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdcentralen ska:
 Följa av Region Kronoberg fastställda vårdprogram och riktlinjer beslutade på
regionnivå.
 Följa rekommendationer angivna av Region Kronobergs medicinska
kommitté/läkemedelskommitté.
 Använda Region Kronobergs system för avvikelsehantering.
 Vårdcentralerna ska samråda med Region Kronobergs chefläkare för
primärvård för att avgöra vikten av enskilda ärenden och avvikelser.
 Delta i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, genom fortlöpande
kunskapsutbyte och utvärdering bland annat genom den årliga
patientsäkerhetsberättelsen.
 Rapportera till Nationella DiabetesRegistret (NDR) och Primärvårdskvalitet.
 Använda Cambio Cosmic.
 Diagnoskoda enligt:
Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 – Primärvård

Beslut kring ett nytt klassificeringssystem kan komma att fattas.
 Uppfylla Region Kronobergs mål i vård- och behandlingsgarantin.
 Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.
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3.2

Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska Region Kronoberg skriftligen informeras om vem som är ansvarig. Hälso- och
sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
Vårdcentralen ansvarar för att personalen får den fortbildning som erfordras för
att upprätthålla kompetensen inom yrket. Vårdcentralen ska systematiskt tillägna
sig kunskap och tillämpa bästa medicinska praxis. Patienten ska i dialog med rätt
kompetens erbjudas kunskap och stöd för egenvård, utifrån sina behov.
Verksamhetschefen ska tillsammans med samtliga medarbetare utforma en
individuell fortbildningsplan.
Länk till information och blankett

Kravet för att bli godkänd som vårdcentral är att minst 75 % (arbetad tid) av de
verksamma specialistläkarna är specialister i allmänmedicin, med dokumenterad
erfarenhet och kompetens gällande hela den verksamhet som ingår i uppdraget.
För sjuksköterskorna gäller att minst 50 % (arbetad tid) ska vara
distriktssköterskor. Sjuksköterska som ansvarar för distriktssköterskeuppgifter
eller BHV-verksamhet ska vara specialistutbildad inom området.
3.3

Lokaler, utrustning och hygien

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården vara av god kvalitet med en god
hygienisk standard. Det innebär att vårdcentralens lokaler ska vara anpassade för
hälso- och sjukvård, och möjliggöra delaktighet för patienter och närstående.
Grunden för att förebygga vårdrelaterade infektioner är att korrekta och sakligt
underbyggda omvårdnads- och vårdrutiner tillämpas.
Utgångspunkten för Region Kronoberg är Svensk förening för vårdhygiens
aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler.
Vårdhygieniska krav ska harmonisera med övergripande regelsystem för byggande
och brukande av lokaler, vilket kräver regelbunden kontakt med Vårdhygien.
BOV, Byggegenskap
Vårdhygien

För att alla ska kunna besöka vårdcentralen är det viktigt att den fysiska
tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och
utrustning måste vara tillgänglig för invånare med funktionsnedsättning.
Handisams riktlinjer för tillgängliga lokaler ska uppfyllas.
Myndigheten för delaktighet

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet
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Krav på teknisk apparatur för medicinska bedömningar och behandlingar finns
som bilaga.
3.4

Miljö

Miljöfrågorna har stor betydelse för Region Kronobergs arbete och för
helhetssynen på sambanden mellan människa, miljö och hälsa. Verksamheten ska
bedrivas med minsta möjliga miljöbelastning och resursförbrukning.
Verksamhetschefen har möjlighet att utse representant för deltagande på Region
Kronobergs miljöombudsträffar.
Miljö

3.5

Filial

Med filialverksamhet avses verksamhet som bedrivs av leverantör inom Vårdval
Kronoberg på annan fast adress i Kronobergs län än leverantörens vårdcentral.
Riktlinjer för filialer i Kronobergs län

4

Beskrivning av grunduppdrag

Förfrågningsunderlag med förutsättningar för grunduppdraget samt
ersättningsnivå fastställs varje år av regionfullmäktige. När regionfullmäktige har
fattat beslut ska leverantören skriftligen informeras.
Krav kan förändras, utökas över tid och avdrag i form av sanktioner kan göras på
ersättningen om vårdcentralen inte följer anvisningar.
Budgetdokument
I Vårdval Kronoberg finns grunduppdraget beskrivet i tolv delar (4.1 – 4.12) samt
i två tilläggsuppdrag (6.1 – 6.2). Tilläggsuppdrag kan tillkomma under året.
4.1

Basal hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper

4.1.1 Omfattning

Grundläggande hälso- och sjukvård inom området allmänmedicin ska erbjudas i
enlighet med de mål och prioriteringar som fastställts och fortlöpande beslutas av
regionfullmäktige. Hälso- och sjukvården ska bedrivas i enlighet med gällande
lagstiftning. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde, och
erbjudas med arbetssätt och systematik som främjar jämlik vård.
Vårdcentralen ska ha ett öppethållande som motsvarar medborgarnas behov av
hälso- och sjukvård och Regionen Kronobergs beslutade mål för tillgänglighet
och vårdgaranti, varför öppettiden ska vara minst kl. 08.00 – 17.00 vardagar.
Region Kronoberg ser gärna prövning av utökade öppettider.
Region Kronoberg ska skriftligen informeras om och lämna godkännande för
planering av verksamhet under sommarperioden eller vid tillfälliga situationer när
vårdcentralen reducerar öppettider alternativt flyttar verksamhet genom
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samverkan med annan vårdcentral. Vårdcentralens ansvar för listade invånare
kvarstår.
Vårdcentralen ska ge första linjens hälso- och sjukvård med planerad och
oplanerad vård i form av utredning, diagnostik, behandling, rådgivning, stöd för
egenvård och uppföljning. De hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds ska riktas
mot alla typer av sjukdomar, skador och upplevda besvär.
I vårdtjänsten ska ingå grundläggande medicinsk utredning och behandling,
omvårdnad, förebyggande insatser, rehabilitering och stöd för egenvård.
Åtgärderna ska inte kräva sjukhusets resurser eller täckas av annan huvudmans
ansvar.
För invånare från såväl grannlandstingen/regionerna som övriga Sverige gäller
fritt vårdsökande inom primärvården, vilket innebär att vårdcentral inte kan neka
att ta emot patienten om medicinskt behov finns.
Riksavtalet för utomlänsvård

Alla personer som är folkbokförda i Sverige har rätt att lista sig på vilken
vårdcentral som helst i landet.
Sammanfattning av patientlagen

Vid förskrivning av läkemedel ska vårdcentralen följa läkemedelskommitténs
Rekommenderade läkemedel. Vårdcentralen har kostnadsansvar för all
förskrivning av allmänläkemedel till patienter som är listade på vårdcentralen.
Kostnadsansvar läkemedel

Sedan 2012 finns en särskild förordning angående läkemedelsgenomgångar som
innebär att enkel läkemedelsgenomgång ska utföras regelbundet på alla patienter
som är 75 år eller äldre och har ordinerats fler än fem läkemedel.
Teambaserad fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras när behov föreligger,
vilket är ett arbetssätt för att systematiskt analysera, ompröva och följa upp en
patients läkemedelsanvändning. Den teambaserade fördjupade
läkemedelsgenomgången är ett tilläggsuppdrag.
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse

Vid övergångar mellan olika vårdcentraler och vårdnivåer ska patienten ha
vetskap om vem som har ett samordningsansvar. Vid behov ska primärvården
lotsa patienten till rätt vårdnivå. Besök i patientens hem ska utföras när den
enskilda patientens sjukdomstillstånd eller livssituation inte medger besök på
vårdcentralen eller när ett hembesök kan tillföra kunskap. Hembesök och
hemsjukvårdsbesök hos personer 65 år och äldre folkbokförda i Kronoberg ger
särskild ekonomisk ersättning till den vårdcentral
där patienten är listad.
Vården i Region Kronoberg ska vara personcentrerad och möta patienten och
närstående i dialog. Personens kunskap, erfarenheter, motivation och resurser ska
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ligga till grund för ett delat beslutsfattande om bästa och mest effektiva vård och
egenvård. Detta gäller framför allt för personer med nedsatt autonomi och barns
delaktighet som patient och som närstående.
Verksamhetschefen ska se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Verksamhetschefen ska utse en fast
vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt eller om en patient själv begär
det.
Den fasta vårdkontakten har ansvar för att individuell plan upprättas för svårt
sjuka eller palliativa patienter. Regiongemensam rutin för fast vårdkontakt och
brytpunktsamtal finns utarbetade.
Livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7
Fast vårdkontakt och brytpunktssamtal

Rekommenderad arbetsfördelning finns utarbetad i samverkan mellan
primärvården och kliniker inom berörda delar av vårdvalet.
Vårdöverenskommelser

Vårdcentralen har ett samhällsmedicinskt ansvar att agera vid olika typer av
samhällsutbrott, t ex smittsamma sjukdomar och industriutsläpp.
Smittskyddsenhetens rekommendationer ska följas. Områdesfördelning i enlighet
med geografiska automatlistningsområden.
Smittskyddsenheten

Region Kronobergs gällande vaccinationsprogram för vuxna och barn samt
deltagande i epidemigruppssamverkan innefattas i grunduppdraget. Motsvarande
gäller vid vaccination mot influensa och pneumokocker för äldre från 65 år och
riskgrupper i övriga åldrar. Resevaccinationer ingår inte i grunduppdraget.
Vaccinationer

Från 18 års ålder är vårdcentralen ansvarig för hälso- och sjukvård för personer
som omfattas av LSS-insatser. Vuxenhabiliteringen har ett ansvar för råd och stöd
(LSS § 9:1) och ett ansvar för habilitering (HSL 8 kap. 7 §) för personer med
omfattande funktionshinder.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

För utländska medborgare gäller särskilda regler.
Personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till subventionerad sjukvård i
samma utsträckning som asylsökande.
Vård av personer från andra länder

Vårdcentralen ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg.
Tolkcentral

Vårdcentralen ska också svara för utfärdande av vårdintyg, rättsintyg, utlåtande till
försäkringskassa samt övriga intyg/undersökningar inom grunduppdraget.
Tillämpning av taxor och avgifter
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Vårdcentralen ska ansvara för dödsfallsundersökning enligt gällande föreskrifter.
Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg

Hjälpmedel har en stor betydelse för livskvalitet och jämlika villkor. Ansvaret är
delat mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg.
Hjälpmedel Kronoberg

Patienter med diabetes, astma/KOL, demens och långsamläkande sår ska
erbjudas kontakt med distriktsjuksköterska med specialistkompetens.
Kontinuerlig medicinsk uppföljning och utvärdering är en förutsättning för att
kunna utveckla hälso- och sjukvården så att den på bästa sätt möter invånarnas
behov. Vårdcentralen kan genom analys av medicinska utdata identifiera
utvecklingsområden som är relevanta för verksamheten och dess patienter.
Utfallet följs upp skriftligt samt i dialogform enligt särskild anvisning.
Länk till anvisning
E-hälsotjänster

Vårdcentralen ska erbjuda och administrera e-hälsotjänster.
I Region Kronoberg finns möjlighet för bokning av planerade besök i
webbtidbok.
Målet är att ärenden inkomna via e-tjänster ska åtgärdas inom 2 arbetsdagar.
Region Kronoberg kommer att utöka antalet e-hälsotjänster som exempelvis
kontakt via videolänk.
Mål








Ge patienten vård utifrån bedömda behov.
Följsamhet till medicinska kommitténs/läkemedelskommitténs riktlinjer.
Optimal antibiotikaanvändning.
Följsamhet till vårdgarantin.
Systematiskt utvecklingsarbete.
Täckningsgrad 60 %.
Minskad smittspridning.

4.1.2 Uppföljning

* Ersätts enligt bilaga, Beskrivning av tillämpade mått.
Nr

1.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Kvalitetsindikator Varför kvalitetsVårdval
indikatorn följs

Källa

Mål

* Andel patienter
< 80 år med
diabetes som har
HbA1c
≤ 70 mmol/mol.

Cosmic

≥ 95 %

God glukoskontroll
minskar risken för
diabeteskomplikationer.
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2.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Kontinuitet
3.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

4.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

5.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
6.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

Andel patienter
med diabetes som
är ickerökare.

Rökfrihet är avgörande Cosmic
för att minska risken
för diabeteskomplikationer.

100 %

* Andel patienter
som haft samma
läkare de tre sista
besöken och som
gjort minst tre
besök de sista tre
åren och varit
aktuella på
vårdcentralen
under senaste
perioden.

Stimulera ökad
kontinuitet.

≥ 50 %

* Antal uthämtade
antibiotika recept
(varurader) per
1000 listade
patienter, oavsett
var läkemedlen är
förskrivna.
(Antibiotika =
ATC J01 exkl
Hiprex)

Följsamhet till Stramas Försäljnings- För hela
rekommendationer för statistik från länet
öppen vård.
eHälso≤ 250
myndigheten recept/
Minskad
1000
antibiotikaanvändning
listade
totalt.
personer
och år.

* Andel kinoloner
av urinvägsantibiotika vid
urinvägsinfektion
per förskrivande
vårdcentral.

Följsamhet till Stramas Cosmic
rekommendationer för
öppen vård.

Cosmic

* Andel listade ≥
Minimera riskfylld
75 år på
läkemedelsbehandling
vårdcentralen som hos äldre.
hämtat ut något
olämpligt
läkemedel
(Tramadol,
Propavan,
långverkande
bensodiazepiner,
antikolinergika,
Glibenklamid eller
Kodein) de senaste
3 månaderna.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Äldre och
läkemedel
7.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Influensavaccination
8.

Andel patienter ≥
75 år som har
hämtat ut perorala
COX-hämmare
(inflammationshämmande) de
senaste tre mån.

Minimera riskfylld
läkemedelsbehandling
hos äldre.

Försäljnings- ≤ 2,5 %
statistik från
eHälsomyndigheten

Andel influensavaccinerade ≥ 65
år.

Främja hälsa i
befolkningen.

Cosmic

≥ 65 %

* Redovisat
patientnära
medicinskt
kvalitetsutvecklingsarbete.

Förbättra medicinska
kvaliteten.

Skriftlig
rapport
samt dialog.

En
rapport
per
vårdcentral
och år.

(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)
Kvalitetsutveckling
9.
(4.1 Basal
hälso- och
sjukvård)

4.2

Rådgivning

4.2.1 Omfattning

Vårdcentralens uppdrag är att i första linjen ge information, råd och stöd till invånarna
via telefon, e-post, genom 1177 Vårdguiden, personligt besök eller på annat sätt.
Rådgivning fyller en viktig funktion för att stärka patientens tilltro till egen förmåga
samt skapa trygghet och stimulera till egenvård.
Riktlinje, Internetbaserad kommunikation
Patientens berättelse vid första kontakten ligger till grund för den medicinska
bedömning som görs, vilket resulterar i egenvårdsråd eller att vårdbegäran startar.
Bedömningen är avgörande för de insatser som kan bli aktuella för egenvård, vård på
den enskilda vårdcentralen, alternativt vård hos annan vårdgivare eller kontakter med
övriga samhällsresurser.
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardadministration/Etjanster/1177_Vardguidens_etjanster/
Invånare ska kunna nå vårdcentralen för rådgivning per telefon vardagar klockan
08.00 -17.00 under hela året. TeleQ ska användas och vara öppen för inringning från
kl. 07.30 - kl. 17.00 under vardagar.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vårdcentralen ska följa ”Rutin för användning av 1177 Vårdguidens e-tjänster i
Region Kronoberg.
Länk till dokument
Rådgivning kan ges utifrån RGS-webb som beslutsstöd.
Vårdcentralen ska vara ansluten till 1177, Vårdguiden och har i uppdrag att
bevaka tjänster som till exempel receptförnyelse och avbokning av tid.
1177, Vårdguiden
4.2.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara tillgänglig för rådgivning samma dag oavsett
kontaktsätt.
 Ökad kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet och trygghet till den
vårdsökande.
4.2.3 Uppföljning
Nr

Tillgänglighet
10.
(4.2 Rådgivning)
11.
(4.2 Rådgivning)

4.3

Kvalitetsindikatorer
Vårdval

Varför kvalitetsindikatorn följs

Källa

Mål

* Andel samtal som
fått bokningstid inom
bokningsintervallet 2
timmar.

God tillgänglighet.

TeleQ

≥ 98 %

* Andel samtal som
blivit uppringda
senast 10 minuter
efter uppringningstid.

God tillgänglighet.

TeleQ

≥ 95 %

Förebyggande insatser

4.3.1 Omfattning

Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg.
Vårdcentralen ska bedriva ett systematiskt hälsofrämjande och preventivt arbete.
Patienterna ska stödjas och stimuleras att bibehålla eller förbättra den egna hälsan
genom hälsosamma levnadsvanor. Särskilt angeläget är detta för grupper och
patienter med särskild risk för ohälsa.
Stöd ska erbjudas till patienter med tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer
för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Länk till dokument
Patienter ska uppmanas till tobaks-och alkoholfrihet i samband med operation
och vid behov erbjudas adekvat stöd för levnadsvaneförändring.
Tobaksfri i samband med operation, riktlinjer

Vårdcentralen ska erbjuda alla sina listade invånare ett riktat hälsosamtal det år de
fyller 50 år. Hälsosamtalet ska genomföras och följas upp av personal som
genomgått utbildningen ”Hälsokurvan – Praktisk prevention”.
Vårdcentralen ska även erbjuda hälsoundersökningar av personer med psykiskt
funktionshinder enligt särskilt upprättade mallar.
Länk till dokument
Hälsosamtal och hälsoundersökning ger särskild ekonomisk ersättning.
Länk till dokument.
4.3.2 Mål

 Stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor.
 Tidig upptäckt av somatiska symtom och risker samt stöd till förbättrade
levandsvanor vid psykisk funktionsnedsättning
4.3.3 Uppföljning
Nr

Levnadsvanor
12.
(4.3
Förebyggan
de insatser)
13.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

14.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

Kvalitetsindikator
Vårdval

Varför kvalitetsindikatorn följs

* Andel av alla patienter
med diagnoserna artros
(höft och knä), KOL,
hypertoni och/eller
diabetes som någon gång
under de senaste 5 åren har
tillfrågats om fysisk
aktivitet.

Källa

Mål

Uppmärksamma
betydelsen av
fysisk aktivitet.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel av alla patienter
med hypertonidiagnos
och/eller psykisk ohälsa
som någon gång under de
senaste 5 åren har
tillfrågats om
alkoholvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
hälsosamma
alkoholvanor.

Cosmic

≥ 95 %

* Andel av alla patienter
med diagnoserna KOL,
hypertoni och/eller
diabetes som någon gång
under de senaste 5 åren har
tillfrågats om tobaksvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
tobaksfrihet.

Cosmic

≥ 95 %

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.4

Rehabilitering

4.4.1 Omfattning

Medicinsk rehabilitering syftar till att så långt som möjligt återställa nedsatt
funktionsförmåga genom att träna upp nedsatta eller kompenserande funktioner
och därigenom förbättra förutsättningarna för bästa möjliga aktivitetsgrad.
Rehabiliteringsprocessen ska bidra till att patienter i rätt tid får rätt
rehabiliteringsinsatser inom allmänmedicinens område.
Efter senast tio fysioterapibehandlingar (individuellt eller i grupp) upprättas
tillsammans med patienten en behandlingsplan. Initiativ till detta kan tas antingen
av fysioterapeut, rehabkoordinator eller behandlande läkare på den vårdcentral
där patienten är listad. Syftet är att öka kvaliteten i rehabiliteringsprocessen.
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

I Region Kronoberg finns rehabiliteringsriktlinjer, vilka bygger på evidens och
beprövad erfarenhet och är utformade för att möta patientens behov.
Samordnad rehabilitering, fastställda rehabriktlinjer

http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/medicinskariktlinjer/
Vårdcentralen kan vid behov erbjuda kontakt med multiprofessionellt
rehabiliteringsteam som bedömer och vid behov behandlar patienter med psykisk
ohälsa eller smärta samt andra patienter som riskerar långvarig sjukskrivning.
Försäkringsmedicin

Region Kronobergs mål för sjukskrivningsarbetet är att uppnå en patient- och
rättssäker sjukskrivningsprocess för alla. Sjukskrivning ska utgöra en del av vård
och behandling och följas upp likt andra insatser inom hälso- och sjukvården. Det
innebär att sjukskrivning ska uppfylla kravet på god vård och omfattas av
bestämmelserna för kvalitet och patientsäkerhet. Med fördel upprättas en
sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan för att bidra till en aktiv sjukskrivning med
fokus på återgång i arbete/sysselsättning.
Vägledning vid sjukskrivningar

Länk till Vårdgivarwebben – Försäkringsmedicin – Sjukskrivning och
rehabilitering
Sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
https://roi.socialstyrelsen.se/fmb
Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas. Alternativt kan eget ledningssystem för sjukskrivningsprocessen
användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Rehabiliteringsplan

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering
och rehabilitering
4.4.2 Mål

 Med tidiga teaminsatser optimera funktions- och aktivitetsförmåga.
4.5

Barnhälsovård (BHV)

4.5.1 Omfattning

Barnhälsovården ska samverka med berörda vårdaktörer, myndigheter,
organisationer och övriga i barnets vård engagerade personer när barnets behov
inte kan tillgodoses enbart av vårdnadshavarnas insatser med stöd av
barnhälsovården.
Barnhälsovården ska delta i Språkstegen som är ett utvecklingsarbete för att främja
små barns språkutveckling genom stimulans till att tidigt börja läsa och samspela
med sitt barn. Arbetet sker i samverkan med logopeder och bibliotekspersonal.
http://www.sprakstegen.se/om-sprakstegen/
I Kronoberg finns det en politisk intention att samarbeta bättre för barns bästa.
Kommunerna och Region Kronoberg ska utveckla samarbetet med varandra,
berörda myndigheter och idéburna organisationer för att Kronoberg ska bli ett
bättre län för barn att växa upp i. Barnhälsovården är en viktig aktör och ska delta i
utvecklingsarbetet kring Barnens bästa gäller i Kronobergs län.
http://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/barnens-basta-galler---ikronobergs-lan/
Asylsökande, papperslösa och gömda barn har samma rätt till barnhälsovård.
Vårdcentralen har ansvar för barnhälsovård för inskrivna barn fram till dess
kommunens elevhälsa tar över.
Vårdcentralen ska följa:
 Vägledning för barnhälsovård, Socialstyrelsen
 Nationellt barnhälsovårdsprogram med regionala tillägg
 Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom
barnhälsovården
 Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring inom barnhälsovården
 Rikshandboken för barnhälsovård
 Smitta på förskola, Socialstyrelsen
 Fördjupad specifikation för barnhälsovården i Kronoberg
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomradenprocesser/barnhalsovard/)

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.5.2 Mål





Medverka till att säkerställa alla barns hälsa, trygghet och utveckling
genom att främja fysisk, psykisk och social hälsa samt förebygga ohälsa.
Tidigt uppmärksamma och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa,
utveckling och uppväxtmiljö.
Insatser ges till alla barn och anpassas i omfattning och utformning utifrån
barnets och familjens behov för en jämlik barnhälsovård på lika villkor.

4.5.3 Uppföljning

Barnhälsovårdens verksamhet följs upp årligen genom insamling av regional och
nationell statistik.
4.6

Psykisk ohälsa

4.6.1 Omfattning

Vårdcentralen ska erbjuda kompetens för att bedöma och behandla personer med
psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd, men specialistpsykiatrin ansvarar för
vården vid allvarlig psykisk sjukdom.
Behandlingsansvaret gäller enbart vuxna. Som resurs i arbetet med ungdomar
finns utanför vårdvalet Familjehälsan (6-18 år) vars uppgift är att stödja barn,
unga och deras familjer vid lättare psykisk ohälsa.
Vårdcentralen ska erbjuda bedömning och samtalsbehandling till patienter med
 Lätta och medelsvåra depressioner.
 Okomplicerade ångesttillstånd.
 Krisreaktioner.
 Psykosomatik.
 Åldersbetingade psykiska symtom - inklusive basal demensutredning.
 Missbruk och beroendetillstånd utan samtidig svår psykiatrisk störning.
 Basal psykiatrisk bedömning i sjukskrivningsprocessen via rehabiliteringsteam.
Uppdrag/remiss ges av legitimerad personal verksam vid den vårdcentralen
patienten valt. Genom lättillgängliga, korta insatser får patienten vård, hjälp till
självhjälp eller klargörs behov av mer specialiserade insatser. Omfattningen ska i
regel vara begränsad i tid (upp till 10 gånger) och KBT (kognitiv beteendeterapi)
ska erbjudas.
Vårdöverenskommelser

Verksamheten rekommenderas använda validerade uppföljningsverktyg,
exempelvis Core eller EQ-5D.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Region Kronoberg och kommunerna har en skyldighet att ha överenskommelser
om samarbete när det gäller barn och ungdomar med psykiska och/eller
somatiska sjukdomar och besvär, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
samt vuxna med psykiska problem och missbruksproblem i form av en
”Samordnad individuell plan” (SIP). Likaså finns en samverkansöverenskommelse
när det gäller missbruks- och beroendevård.
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning
Missbruks- och beroendevård i Kronobergs län
4.6.2 Mål

 Kunna erbjuda bedömning och individuellt utformad behandling för
personer med psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd.
 Ökad användning av validerade verktyg för uppföljning.
4.7

Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård,
hemsjukvård över 18 år

4.7.1 Omfattning

Regionen ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, erbjuda läkarresurser till
samtliga kommuner i länet för att ge hemsjukvårdspatienter en god hälso- och
sjukvård. Uppfyller Regionen inte avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen
rätt att anlita läkare och få ersättning från Regionen.
Regionen och samtliga kommuner ska, enligt 16 kap.2 § HSL, samverka så att
patienter får den vård, behandling och de hjälpmedel som krävs. Regionen och
samtliga kommuner i Kronobergs län har skrivit avtalet Hemsjukvård i
Kronobergs län, överenskommelse mellan kommunerna och Region i Kronobergs
län gällande insatser inom somatisk hemsjukvård.
Hemsjukvård Kronobergs län - överenskommelse

Former för läkarmedverkan i hemsjukvården regleras i respektive kommun
genom en skriftlig överenskommelse mellan ansvariga för den kommunala hälsooch sjukvården och respektive vårdcentral.
Uppdraget omfattar konsultativt stöd och utbildande insatser till kommunens
personal inom särskilda boendet för äldre i form av exempelvis övergripande råd i
medicinska frågor och ronder.
Vårdcentralen ska erbjuda stöd vid palliativ vård och vård i livets slutskede i
samverkan med respektive kommun. Brytpunktssamtal ska genomföras och vid
väntat dödsfall ska ”Planeringsunderlag för vård i livets slut” användas.
Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede
Fast vårdkontakt och Samordnad individuell planering (SIP)

Vårdcentralen ska följa aktuellt samverkansavtal gällande in- och utskrivning av
patienter i Kronobergs län.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Samverkansavtal

IT-stöd för samordnad vårdplanering (Link)
4.7.2 Mål

 Uppfyllande av samverkansavtal med aktuell kommun.
 Ansvar för att de medicinska insatserna ska vara sammanhängande över
tiden.
4.8

Jourverksamhet

4.8.1 Omfattning

Jourverksamhet på primärvårdsnivå bedrivs i Ljungby och Växjö. Vårdcentralerna ska
bemanna jourläkarcentral (JLC) med läkare samt delta i beredskap enligt centralt
upprättad plan i proportion till antal invånare som valt vårdcentralen.
JLC:s uppgift är att göra de medicinska bedömningar och ge den vård som inte kan
vänta till dess att ordinarie vårdcentraler är öppna.
Region Kronoberg utser ansvarig person för jour/beredskapsschemat och följer också
upp hur vårdcentralerna uppfyller uppdraget.
Vårdcentral som har kvälls- eller helgöppet har möjlighet att meddela JLC för att de
ska kunna hänvisa listade patienter dit.
Jour/beredskapsuppdraget innebär att:
 vardagar mellan kl. 17.00 – 21.00 och helgdagar mellan kl. 08.00 – 21.00
jourtjänstgöring på respektive JLC, samt för beredskap vid behov kunna
gå in och tjänstgöra på JLC.
 vardagar mellan kl. 17.00 – 21.00 och helgdagar mellan kl. 08.00 – 21.00
per telefon kunna stödja ansvarig sjuksköterska i kommunal hälso- och
sjukvård och även efter överenskommelse med denna sjuksköterska
vid behov göra hembesök.
 göra dödsfallsundersökning (även nattetid) och vårdintygsbedömning
utanför sjukhus (även nattetid).
4.8.2 Mål

 Medverka till medicinskt motiverat användande av jourläkarcentralens
resurs.
4.9

Samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive
kommuner

4.9.1 Omfattning

Vårdcentralen ska medverka i olika samverkansformer, känna till och följa de
beslut och riktlinjer i samverkansöverenskommelser som finns mellan Region
Kronoberg och andra huvudmän.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Ledningsgruppen för samverkan av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst,
hanterar samverkan som rör länets kommuner och Region Kronoberg, t ex
gemensamma projekt, överenskommelser och uppdateringar.
Vårdöverenskommelser

Vårdcentralen ska aktivt bidra till samverkan för patienter som har behov av vård
och omsorg från flera vårdgivare och huvudmän. Vårdkedjan ska säkerställas ur
ett patient- och närståendeperspektiv. Samverkan med andra vårdgivare och
huvudmän ska bedrivas på ett sådant sätt att patienten upplever vården som en
helhet.
De aktörer vårdcentralen kommer att samverka med är exempelvis övriga enheter
inom hälso- och sjukvården, kommunal verksamhet, Polisen, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Vårdcentralen ska, i förekommande fall, samverka med
samordningsförbund för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
4.9.2 Mål

 Följa vårdöverenskommelser mellan primärvård, kommun, specialistvård
och andra aktörer.
4.10 Säkerhet och krisberedskap
4.10.1 Omfattning

Alla vårdgivare inom Vårdval Kronoberg omfattas av krishanteringsplan för
Region Kronoberg samt Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården (särskilt
avsnitt om primärvård). Det innebär bla att det ska finnas åtgärdskalendrar för
allvarliga händelser som exempelvis inkluderar avbrott i elförsörjning, telefoni
och IT . Dessa ska vara väl kända av berörd personal.
Det ingår även att inom egen verksamhet regelbundet identifiera, analysera och
åtgärda risker som kan påverka vårdcentralens verksamhet.
Vid allvarlig händelse kan särskild krisledning för Region Kronoberg ge direktiv
till och disponera samtliga sjukvårdsresurser oavsett tidpunkt på dygnet.
Kriskommunikation, riktlinje

4.11 Deltagande i av Region Kronoberg arrangerade
utvecklingsarbeten
4.11.1 Omfattning

Den medicinska utvecklingen medför fortlöpande förändringar i vårdprocesser,
samverkansbehov förändras och nya behandlingsmöjligheter tillkommer.
Vårdcentralen ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete. Det sker genom
att vårdcentralens medarbetare, efter kompetens, deltar i olika projekt.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Deltagande kan variera över tid och för deltagande i vissa projekt utgår ersättning.
Vårdcentralen ska delta i utvecklingsarbeten som till exempel att:
 Medverka i AMK:s utbildningsgrupp, medicinska grupper, medicinska
kommittén/läkemedelskommittén samt adekvata patientprocessarbeten.
 Samverka med FoU i länsövergripande projekt.
 Samverka i utveckling och förvaltning inom VIS.
4.11.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara delaktig i Region Kronobergs utvecklingsarbeten.
4.12 Handledning/utbildning av AT/ST-läkare, praktikplatser m.m.
4.12.1 Omfattning

I Region Kronoberg finns ett behov av att säkerställa tillräckligt antal kliniska
utbildningstjänster för AT/ST-läkare samt kliniska utbildningsplatser för
medellånga högskoleutbildningar, gymnasial vårdutbildning och yrkeshögskolans
utbildningar inom vårdområdet.
Vårdcentralen ska erbjuda utbildningstjänster/platser. Kvalitet och inriktning
ska följa legitimations- och examinationskrav och avtal med utbildningsanordnare.
AT/ST

Vårdcentralen ska ge möjlighet till tjänstgöring för AT- samt ST-läkare i
allmänmedicin samt för randande ST-läkare i annan specialitet. Region Kronoberg
har ansvar för planering och samordning av utbildningsplatser för läkare.
Vårdcentralen ska ha minst 1,0 anställd specialist i allmänmedicin, med av
studierektor godkänd handledarutbildning.
Handledaren och verksamheten ska uppfylla de mål och riktlinjer som
studierektorer lokalt i Region Kronoberg har utarbetat. Får att få ha
utbildningsläkare vid vårdcentralen krävs godkännande av studierektorer.
Överenskommelse upprättas mellan Region Kronoberg och vårdgivaren.
Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)
Ansökan om godkännande av utbildningsuppdrag
Överenskommelse om anställningsförhållanden, arbetsgivaransvar ST-läkare

SPUR-inspektioner genomförs för att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda
specialiseringstjänstgöringen. Vårdcentralen ska vart femte år genomgå en SPURinspektion för att kartlägga allmäntjänstgöringens och specialiseringstjänstgöringens struktur och process. Lipus AB samordnar och utför
inspektionerna, som bygger på ett nära samarbete med specialitetsföreningar och
sektioner inom Läkarförbundet och läkaresällskapet.
SPUR-inspektioner
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU ska erbjuda en lärande miljö med erforderlig handledarkompetens.
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Universitet/högskoleutbildningar

Region Kronoberg och Linnéuniversitetet har tecknat ett avtal som avser alla
utbildningsinriktningar där parterna har behov av VFU. För primärvården avses
sjuksköterskeprogrammet samt relevanta specialistsjuksköterskeprogram,
psykolog- och fysioterapiprogrammet.
Avtal ang VFU mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg
Yrkeshögskola och gymnasieskola

För primärvården omfattas vård- och omsorgscollege och
Yrkeshögskoleutbildning (Yh).
Andra utbildningar och utbildningsanordnare kan bli aktuella.
4.12.2 Mål

 Region Kronobergs vårdcentraler ska erbjuda en klinisk lärande miljö.
 Säkra primärvårdens framtida kompetensförsörjningsbehov.

5

Fortbildning

Fortbildning är nödvändigt för att upprätthålla hälso- och sjukvårdens kvalitet och
säkerhet. Vårdcentralen ansvarar för att samtliga medarbetare har en skriftlig,
uppdaterad plan för fortbildning. Fortbildning kan ske internt på den egna
vårdcentralen genom kollegial dialog inom eller mellan yrkeskategorier eller
externt, exempelvis utbildningsgruppens och läkemedelskommittés utbildningar
samt nationella konferenser.
Deltagande i av Regionen arrangerade utvecklingsarbete (uppdrag 4.11) kan
räknas in i tiden för fortbildning, men får aldrig utgöra mer än hälften av
medarbetarens totala fortbildningstid.
Vårdcentralen ska årligen sammanställa den fortbildning och det utvecklingsarbete
medarbetarna deltagit i på anvisad blankett som skickas till Vårdvalsenheten.
Länk till blanketten

Utbildningsgruppen utformar och AMK samordnar fortbildning för samtliga
yrkeskategorier inom vårdvalet.
För att förbättra bemötandet av och arbetsmiljön för hbtq-personer i Kronobergs
län planerar Region Kronoberg att erbjuda kostnadsfri hbtq-diplomering till
samtliga vårdcentraler i länet.
Länk till dokument
5.1

Mål
 Stimulera fortbildning och utvecklingsarbete
 Samtliga medarbetare ska ha en fortbildningsplan
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5.2

Uppföljning

Nr

Fortbildning
15.

6

Kvalitetsindikator

Varför kvalitetsindikatorn följs

Källa

Mål

Antal dagar för
fortbildning och
utvecklingsarbete
per år.

Fortbildning och
deltagande i
utvecklingsarbete är en
förutsättning för
kvalitet

Dialog

≥ 10 för läkare
≥ 4 för övriga
legitimerade
≥ 2 för övriga
medarbetare

Tilläggsuppdrag

Region Kronoberg definierar prioriterade och önskvärda medicinska områden,
utbildningar och deltagande i samverkansprojekt. Efter godkännande från
Regionen och genom tilläggsavtal med vårdcentralen kan tilläggsuppdraget
ersättas.
6.1

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet

6.1.1 Omfattning

En familjecentral är en central mötesplats som bedriver verksamhet som är
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral bör
minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst
med inriktning mot förebyggande arbete. Verksamheten riktar sig till föräldrar
med barn i åldrarna 0-6 år.
Länk till 18RGK473-1
Kännetecknande för verksamheten är att olika huvudmän samordnar sina resurser
kring barnfamiljen. På familjecentralen samverkar olika yrkesgrupper som
barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare men det kan
finnas flera.
Region Kronoberg står för sin del av lokalkostnaderna. Vårdcentralen bör i de fall
kommun och Region Kronoberg samverkar i en familjecentral förlägga BHVverksamhet där.
6.1.2 Mål

 Målet med familjecentral är att utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande
perspektiv erbjuda barn och föräldrar en mötesplats med tillgång till ett
samlat och tillgängligt stöd av god kvalitet.
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6.2

Fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för patienter
inskrivna i kommunal hemsjukvård och handledning av
kommunens personal

6.2.1 Omfattning

Fördjupade läkemedelsgenomgångar av teammodell för patienter inskrivna i
kommunal hemsjukvård. Målgruppen är patienter 75 år och äldre med minst fem
läkemedel samt inskrivna i kommunal hemsjukvård. Vid misstanke om
läkemedelsrelaterade problem kan även patienter inskrivna i omsorgen inkluderas.
Läkemedelsgenomgångarna görs i samverkan mellan läkare, apotekare samt
sjuksköterska och vårdpersonal i hemsjukvården. I denna modell ingår också att
läkaren medverkar i utbildning av personal vid aktuellt äldreboende eller
motsvarande.
Regler för läkemedelsgenomgångar
Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
6.2.2 Mål

 Optimal läkemedelsterapi för patienten.
 Ökad läkemedelskunskap hos personalen.

7

Uppföljning

För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete och
alla verksamheter inom hälso- och sjukvård ska utveckla kvalitetsarbetet för att
öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vårdcentralen ska gemensamt med Region Kronoberg medverka till att
uppföljningar av verksamheten kan genomföras ur såväl verksamhets- som
patientperspektiv. Vårdcentralen ska aktivt delta i uppföljningsarbetet, vilket är
framåtsyftande och ska ses som ett ömsesidigt lärande. Uppföljning sker av
kvalitetsindikatorer vilka framgår i uppdragsspecifikationen, men även viss riktad
uppföljning
kan ske.
Dialogmöte på vårdcentralerna sker minst en gång per år enligt utskickad
mall. Region Kronoberg äger rapporten och ansvarar för att kommunicera den
med vårdcentralen samt äger rätt att publicera resultatet av granskningen.
Medicinsk fördjupad granskning

Av Region Kronobergs huvudmannaskap följer en skyldighet att fortlöpande
inspektera leverantörens verksamhet, vilket även omfattar Region Kronobergs
revisorer. Leverantören accepterar att Region Kronoberg företar medicinsk
fördjupad granskning av leverantörens verksamhet samt kvalitetssäkring av
information utifrån Region Kronobergs vårdinformationssystem. Vårdcentralen
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ska medverka vid sådan granskning och ställa material och dokumentation som
erfordras till förfogande.
Det är angeläget att Cambio Cosmic används på ett riktigt sätt och att utdata i
QlikView, Primärvårdskvalitet och Business Objects stämmer när det gäller
kontaktregistrering, diagnoskodning, dokumentation mm.

8

Patientavgifter

Vårdcentralen ska inom grundåtagandet tillämpa Region Kronobergs
patientavgifter och följa gällande rutiner och anvisningar.
Tillämpning av taxor och avgifter

9

Sjukresor

Rätten till ersättning för sjukresa regleras i Sjukresor - Regelverk.
Tillämpning av taxor och avgifter

10

Tjänster utanför vårdvalets uppdrag

Vårdcentralen kan utöver grunduppdraget samt eventuella tilläggsuppdrag, även
utföra andra tjänster. Med andra tjänster avses åtgärder utan samband med
sjukdom såsom resevaccinationer, hälsoundersökningar, skolhälsovård, försäljning
av varor samt utfärdande av olika intyg som inte ingår i grunduppdraget.
Tjänsterna ersätts inte inom ramen för vårdvalet, utan finansieras genom
patientavgift eller motsvarande som helt tillfaller vårdcentralen.

11

Information

Marknadsföring och reklam

Invånarna ska känna förtroende för att alla Region Kronobergs verksamheter
bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. Det krävs noggranna
överväganden i frågor som rör marknadsföring och sponsring. Den etiska
aspekten ska beaktas och inriktningen ska vara att konkurrera med kvalitet. All
marknadsföring ska på förhand godkännas av Region Kronoberg.
De privata landstingsfinansierade vårdcentralerna ska komplettera sitt
företagsnamn med ”På uppdrag av Region Kronoberg” i sin kommunikation med
patienter/invånare.
Kontaktuppgifter

Region Kronoberg informerar invånarna om vårdcentralens kontaktuppgifter via
1177, Vårdguiden.
Vårdcentralen ska förse Region Kronoberg med uppgifter för publicering på
www.1177.se/Kronoberg
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Vårdcentralen ska förse Region Kronobergs HSA-katalog med aktuella uppgifter
för publicering på 1177 vårdguiden.se.
Vårdcentralen har möjlighet att själva föra in information om sin vårdcentral på
respektive sida inom webplatsen 1177 vårdguiden. Ansökan om redaktörsskap på
1177 vårdguiden sker via anvisad mejladress.
Verksamhetsinformation

Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är
av betydelse för uppdragets genomförande.
Verksamhetschefen är skyldig att kommunicera med Region Kronoberg via
anvisad mejladress.
Tillgänglig information

Vårdcentralens information ska följa Region Kronobergs riktlinjer om
tillgänglighet och om anpassad och tillgänglig information.
Väntrumsinformation

I vårdcentralens väntrum ska plats finnas för det grundutbud av Region
Kronobergs information om patienters rättigheter och skyldigheter.
Informationen tillhandahålls kostnadsfritt.
1177 Vårdguiden för information, rådgivning

Vårdcentralen ansvarar för att aktuell information kommuniceras med
patienterna. Vårdcentralen har möjlighet att använda hälso- och
sjukvårdsinformation som finns på 1177 Vårdguiden i sin kommunikation med
patienterna.
Namnsättning

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla vårdcentraler som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata utförare kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.
Namnbyte kan endast godkännas under vår och höst vid datum som beslutas i
samråd med kundvalsenheten.
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12

Val av vårdcentral

Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har möjlighet att välja vårdcentral.
Byte av vårdcentral sker skriftligt med en valblankett alternativt via 1177,
Vårdguiden.
Genom valet ger invånaren vårdcentralen i uppdrag att tillgodose behovet av
primärvård. Åldersgräns för aktivt val av vårdcentral är ≥18 år. För minderårig
väljer vårdnadshavare vårdcentral. Något tak för antal listade per vårdcentral finns
inte.
Val av vårdcentral i samband med flyttning/för nyfödda

För nyinflyttade som inte gör ett aktivt val inom en månad sker automatiskt
listning på den inom kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.
Vårdnadshavare informeras redan på mödrahälsovården om vårdval för nyfödda.
Om vårdnadshavaren inte gör ett aktivt val listas de nyfödda barnen på den inom
kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.
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Regionfullmäktige Dnr 17RK1181

Bilaga 1:
Ekonomisk reglering
Vårdval Kronoberg - primärvård
Giltig från och med 2019-XX-XX
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1. Ersättning för grunduppdrag
1.1. Vårdersättning
Huvuddelen av vårdgivarens kostnader finansieras genom en vårdersättning baserad på ålder
(10%), vårdtyngd (ACG, Adjusted Clinical Groups) (75%) samt förväntad risk för att utveckla
ohälsa baserad på socioekonomiska variabler (CNI, Care Need Index) (15%).
Storleken på åldersersättningen varierar med invånarens ålder. Olika åldersintervall ger olika poäng.
ACG-ersättningen baseras på invånarnas hälsotillstånd. Gruppering sker efter registrerade data i
patientjournalen i form av ålder, kön och diagnoskoder från all hälso- och sjukvård, både öppen
och sluten vård, 24 månader tillbaka i tiden.
CNI eller Care Need Index beskriver den förväntade risken att utveckla ohälsa baserat på
socioekonomiska faktorer.
Uppräkning av 2018 års vårdersättning har gjorts med 2,3 procent för år 2019 enligt LPIK
inklusive läkemedel (SKL:s planeringsförutsättningar 27 april 2018). Vidare har vårdersättningen
reducerats med 23 kr med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut.
Vårdersättningen uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per genomsnittlig listad och år.

Vårdersättning per listad och år
Vårdersättning 2018

3 969 kr

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel (2,3 %)

91 kr

Ej full kompensation befolkningsökning

-23 kr

Vårdersättning 2019

4 037 kr

1.2. Särskild ersättning för barnhälsovård
Särskild ersättning för barn i åldrarna 0 - 72 månader.
Ålder i
månader

Ersättning/år

0 - 12

10 800 kr

13 - 24

1 476 kr

25 - 72

612 kr
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1.3. Ersättning baserat på avstånd till sjukhus och antal listade
Ersättning till vårdcentraler med placering mer än 10 km från närmaste sjukhus inom länet.
Antal listade
fr o m
0
800
1 650
2 100
2 500
2 900
3 300
3 700
4 100
4 500
5 000
5 400
5 800
6 200

tom
799
1649
2 099
2 499
2 899
3 299
3 699
4 099
4 499
4 999
5 399
5 799
6 199
-

10-25
275 kr
260 kr
245 kr
230 kr
215 kr
200 kr
185 kr
170 kr
155 kr
140 kr
125 kr
110 kr
95 kr
80 kr

Ersättning per listad och år
Avstånd till sjukhus (km)
26-39
40-49
50-59
290 kr
305 kr
320 kr
275 kr
290 kr
305 kr
260 kr
275 kr
290 kr
245 kr
260 kr
275 kr
230 kr
245 kr
260 kr
215 kr
230 kr
245 kr
200 kr
215 kr
230 kr
185 kr
200 kr
215 kr
170 kr
185 kr
200 kr
155 kr
170 kr
185 kr
140 kr
155 kr
170 kr
125 kr
140 kr
155 kr
110 kr
125 kr
140 kr
95 kr
110 kr
125 kr

60-69
335 kr
320 kr
305 kr
290 kr
275 kr
260 kr
245 kr
230 kr
215 kr
200 kr
185 kr
170 kr
155 kr
140 kr

1.4. Ersättning för förebyggande insatser
För arbetet med förebyggande insatser utgår en särskild ersättning med 100 kronor per listad
invånare och år.
1.5. Ersättning för särskilda boenden
Ersättning till vårdcentral som ansvarar för särskilt boende med minst tio platser.
Antal platser på
boendet

Ersättning/år

10 - 30

48 000 kr

31 - 60

82 000 kr

61 -

119 000 kr

Ansvaret för de två enheterna i Växjö kommun med enbart korttidsvård, ersätts i särskild ordning.
1.6. Ersättning för deltagande i utvecklingsarbeten
För deltagande i särskilt definierade uppdrag/utvecklingsarbeten utgår ersättning. Ersättning för
övrigt utvecklingsarbete betalas ut månatligen som en fast del, 2,50 kr, per listad. Denna ersättning
kan, beroende på utvecklingen av antalet uppdrag/utvecklingsarbeten 2019, komma att förändras
under året. Ett eventuellt kvarvarande överskott fördelas som en engångsutbetalning per listad.
1.7. Ersättning för kvalitetsmål
Ersättning för uppfyllande av kvalitetsmål 2019 uppgår till 14,5 mnkr.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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1.8. Ersättning/avdrag för uppnådd täckningsgrad
Baserat på beräkningar av vårdcentralens täckningsgrad får vårdcentralen ersättning alternativt
avdrag. Den ekonomiska regleringen av en vårdcentrals täckningsgrad baseras på hur stor den
procentuella avvikelsen för vårdcentralens täckningsgrad är i förhållande till den genomsnittliga
täckningsgraden för samtliga vårdcentraler inom Vårdval Kronoberg.
Avvikelse från Ersättning
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

Avvikelse från Avdrag
genomsnittlig per listad
täckningsgrad och år

+1 %

33 kr

-1 %

33 kr

+2 %

66 kr

-2 %

66 kr

+3 %

99 kr

-3 %

99 kr

+4 %

132 kr

-4 %

132 kr

+5 %

165 kr

-5 %

165 kr

+6 %

198 kr

-6 %

198 kr

osv.

osv.

1.9. Ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Ersättning för hembesök och hemsjukvårdsbesök utförda av läkare hos egna listade patienter 65 år
och äldre inom ramen för grunduppdraget. Ersättning utgår med 1 100 kr per
hembesök/hemsjukvårdsbesök upp till ett visst tak. Taket för antalet ersatta besök per kalenderår
motsvaras av 50 hembesök/hemsjukvårdsbesök per 100 listade 65 år och äldre.
1.10. Ersättning för extern provtagning
Provtagning som görs inför besök hos vårdgivare utanför vårdvalet, på patienter folkbokförda i
Kronobergs län, ersätts med 120 kr per provtagning.
1.11. Ersättning för fast vårdkontakt för äldre
Vårdcentralen ska utse en fast vårdkontakt för varje listad patient 65 år och äldre som har behov
av det. Ersättningen uppgår till totalt 24,6 mnkr. Fördelningen av ersättningen baseras på
vårdcentralens antal listade invånare 65 år och äldre i förhållande till det totala antalet listade
invånare 65 år och äldre på samtliga vårdcentraler.
1.12. Ersättning för riktade hälsosamtal för 50-åringar
Vårdcentralen ska erbjuda alla sina listade invånare ett hälsosamtal det år de fyller 50 år. För varje
genomfört hälsosamtal utgår en ersättning på 1 000 kronor.
1.13. Ersättning för hälsoundersökning vid definierade psykiska
funktionshinder
Ersättning för hälsoundersökningar av patienter med psykiska funktionshinder uppgår till totalt 1,0
mnkr. Fördelningen av ersättningen baseras på vårdcentralens antal listade invånare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2. Övriga ersättningar för grunduppdrag
2.1. Ersättning för vård till patient som inte har valt aktuell vårdcentral
En vårdcentral som gett vård till patient folkbokförd i Kronobergs län och listad vid annan
godkänd enhet inom länet, erhåller ersättning.
Besök hos samtliga yrkeskategorier exklusive fysioterapeut/biträde .........595 kr/besök
Fysioterapi ...........................................................................................................475 kr/besök
- Gruppbesök......................................................................................................235 kr/besök
Provtagning .......................................................................................................235 kr/tillfälle
Ovanstående gäller även för vård som getts via videomöte.
2.2. Ersättning för vård till utomlänspatienter
Vård av utomlänspatient ersätts enligt ”Regionala priser och ersättningar för södra
sjukvårdsregionen, 2019” (utomlänstaxan).
2.3. Ersättning för vård till asylsökande
Ersättning erhålls för vård, som ingår i Region Kronobergs vårdåtagande, av asylsökande.
Vårdcentralen ersätts med ett schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan. Även ett
schablonbelopp för tolk utgår med 375 kr/besök.

2.4. Ersättning för vård till ”tillståndslösa”
Ersättning för vård till gruppen ”tillståndslösa” utgår enligt samma villkor som för asylsökande i
punkten 2.3.
2.5. Ersättning för vård till utländska medborgare och utlandssvenskar
Ersättning utgår med schablonbelopp motsvarande utomlänstaxan. För vård till utlandssvenskar
som är bosatta utanför EU/EES eller konventionsland gäller inte detta. Vård till dessa ersätts med
vanlig patientavgift.
2.6. Ersättning för avstämningsmöten
Ersättning för läkarmedverkan vid avstämningsmöten med Försäkringskassan ersätts med 750 kr.
2.7. Ersättning för hälsoundersökningar av asylsökande och
anhöriginvandrare
Hälsoundersökning ersätts med belopp som fastställs av Migrationsverket.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3. Avdrag inom grunduppdrag
3.1. Avdrag för besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg
I vårdcentralens kostnadsansvar ingår besök som vårdcentralens listade invånare gör vid andra
vårdcentraler än den valda, jourläkarcentral på primärvårdsnivå och övriga vårdgivare inom den
offentliga primärvården som ej tillhör någon vårdcentral.
Besök hos samtliga yrkeskategorier ...............................595 kr/besök
Exklusive nedanstående:
Fysioterapeut ......................................................................475 kr/besök
- Gruppbesök ....................................................................235 kr/besök
Jourläkarbesök.................................................................1 200 kr/besök
Provtagning .......................................................................235 kr/tillfälle
Ovanstående gäller även för videomöte.
3.2. Avdrag för besök hos privata fysioterapeuter
Avdrag för vårdcentralens listade invånares besök hos privata fysioterapeuter med offentlig
finansiering.
Enskilt besök ..................................................................................475 kr
Gruppbesök.....................................................................................235 kr
3.3. Avdrag för besök i andra landsting/regioner
Avdrag sker för den vårdkomsumtion som listade patienter, folkbokförda i Kronobergs län, gör på
primärvårdsnivå i andra landsting/regioner. Avdrag görs med fakturerade kostnader.
3.4. Avdrag för allmänläkemedel
Vårdcentralens kostnadsansvar för läkemedel omfattar de läkemedel som behövs i vårdcentralens
verksamhet, samt för förskrivna allmänläkemedel som vårdcentralens listade invånare,
folkbokförda i Kronobergs län, konsumerar oavsett förskrivare (vid sjukhus, privat specialist eller
förskrivare i annat län).
3.5. Avdrag för medicinsk service inom Vårdval Kronoberg
Vårdcentralen har kostnadsansvar för sina listade invånares, folkbokförda i Kronobergs län,
konsumtion av medicinsk service oavsett vilken vårdcentral inom vårdvalet som gjort
beställningen. Vårdcentralen har också kostnadsansvar för medicinsk service som beställts vid
vårdcentralen åt utomlänspatienter, asylsökande, tillståndslösa, utlandssvenskar och utländska
patienter.
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ACGviktpoäng/år

Fast pris per ACG-viktpoäng

Klinisk patologi och cytologi, Centrallasarettet
Växjö (CLV)*
Medicinsk teknik, CLV och Ljungby lasarett (LL),
enligt nuvarande omfattning och servicenivå

X,XX kr
X,XX kr

* Klinisk patologi och cytologi för utomlänspatient, asylsökande, tillståndslösa, utlandssvenskar eller utländska patienter faktureras
separat med rörligt pris enligt prislista.

Rörligt pris, enligt prislista

Klinisk fysiologi, CLV
Kliniskt kemiska laboratoriet, CLV och LL

100 %

Klinisk Mikrobiologi, CLV
Röntgen, CLV och LL

100 %

100 %
100 %

100 %
Steriltekniska enheten, CLV och LL
Externa analyser, så kallade ”skickeprover”, faktureras till full kostnad motsvarande det externa
laboratoriets prislista.

3.6. Avdrag för IT- och MT-utrustning
I den ekonomiska regleringen sker avdrag för hyra av IT- och MT-utrustning.

4. Ersättning för tilläggsuppdrag
4.1. Ersättning för fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell för
patienter inskrivna i kommunal hemsjukvård samt handledning av
kommunens personal
Ersättning utgår med 1 000 kr per läkemedelsgenomgång.
4.2. Möjlighet till kompensation för ytterligare momskostnader
För flertalet av de i detta dokument angivna ersättningarna utgår momskompensation löpande med
2 procent till privata vårdcentraler. I de fall kostnaderna för moms skulle överstiga 2 procent så
finns möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation upp till totalt maximalt 3 procent.
Reglerna om momskompensation kan komma att bli föremål för omprövning med anledning av
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 2018, mål nr 7270-17.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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§92

Vårdval Kronoberg - primärvård:
Uppdragsspecifikation och Övriga
regleringar 2019 (18RGK1020)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att ärendet återremitteras för komplettering av bilaga 1 med ett avsnitt om
”Ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg – Primärvård”.
Sammanfattning

Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni till 4 037 kronor, i samband
med beslut om budget för 2019. Prisuppräkning för år 2019 gjordes med 2,3 procent
enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen reducerats med 23 kronor
med anledning av att förväntad befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När
vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 118
kronor.
– Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och hälsoundersökning
vid definierade psykiska funktionshinder har tillkommit som delar i vårdcentralernas
grunduppdrag. Särskild ersättning utgår för dessa delar.
– Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på andra enheter inom
vårdvalet inkluderar även videomöte.
– Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Yrkanden
- Roland Gustbée (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av bilaga 1
med ett avsnitt om ”Ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg – Primärvård”.
- Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L) och Martina Ericsson
(SD) yrkar bifall till Roland Gustbées (M) återremissyrkande.
- Anna Fransson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens förslag.
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- Roland Gustbées (M) återremissyrkande.
Han ställer förslagen mot varandra enligt följande:
- Ordförande frågor om regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet
eller återremitteras enligt Roland Gustbées (M) yrkande. Han finner att
regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet.
Roland Gustbée (M) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras vid mötet röstar Ja.
- Ledamot som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Namn

Ja

Anna Fransson (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Eva Johnsson (KD)

Nej

Michael Öberg (MP)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Marianne Eckerbom (C)

Nej

Carl-Olof Bengtsson (S)

Ja

Marianne Nordin (S)

Ja

Britt Bergström (V)

Ja

Bengt-Göran Birgersson (C)

Nej

Christina Bertilfeldt (S)

Ja
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Åke Gummesson (S)

Ja

Wirginia Bogatic Citron (V)

Ja

Magnus Carlberg (S)

Ja

Åke Carlsson (C)

Nej

Bo Dalesjö (S)

Ja

Gull-Britt Tranvik (SD)

Nej

Mats Johnsson (M)

Nej

Peter Freij (S)

Ja

Bengt Germundsson (KD)

Nej

Göran Giselsson (M)

Nej

Kjell Gustafsson (C)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Thomas Haraldsson (C)

Nej

Mikael Johansson (M)

Nej

Erik Jansson (MP)

Ja

Julia Berg (S)

Ja

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

Ja

Ragnar Lindberg (S)

Ja

Jan Lorentzson (SD)

Nej

Tony Lundstedt (S)

Ja

Ingemar Swalander (M)

Nej
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Ove Löfqvist (M)

Nej

Edina Maslac (S)

Ja

Jerker Nilsson (V)

Ja

Melena Jönsson (SD)

Nej

Robert Olesen (S)

Ja

Olja Pekusic (S)

Ja

Elizabeth Peltola (C)

Nej

Joakim Pohlman (S)

Ja

Thomas Ragnarsson (M)

Nej

Eva Ballovarre (S)

Ja

Ricardo Salsamendi (S)

Ja

Margareta Schlee (M)

Nej

Henrietta Serrate (S)

Ja

Pernilla Sjöberg (M)

Nej

Michael Sjöö (S)

Ja

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Tryggve Svensson (V)

Ja

Anna Tenje (M)

Nej

Pernilla Tornéus (M)

Nej

Börje Tranvik (SD)

Nej

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Nej

Anna Zelvin (KD)

Nej
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Kjell Jormfeldt (MP), ordförande

Ja

Resultat

30

29

0

Rolf Andersson (L) och Pontus Kindenäs (SD) är frånvarande vid ärendet utan att
ersättas.
Regionfullmäktige beslutar, med stöd av kommunallagens bestämmelser om
minoritetsåterremiss, att ärendet ska återremitteras för komplettering enligt Roland
Gustbées (M) yrkande. 30 ledamöter röstar för att ärendet ska avgöras vid
sammanträdet, 29 ledamöter för att det ska återremitteras och 0 ledamöter avstår.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk reglering.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 § 131 RS Vårdval Kronoberg - primärvård: Uppdragsspecifikation 2019 med
Ekonomisk reglering
 § 193 RSAU Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation och övriga
regleringar 2019
 Förslag till beslut - Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation och
övriga regleringar 2019
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård
 Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation 2019
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Diarienr: 18RGK1684
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-10-22

Regionfullmäktige

Partistöd 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd 2019 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes
av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är fastställt av
regeringen till 46 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har
lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Partistöd 2019
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Handläggare: Johan Jarl, Kansliavdelningen

Partistöd 2019 beslutsunderlag
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

19

93 000

1 767 000

1 860 000

Moderaterna

14

93 000

1 302 000

1 395 000

Centerpartiet

7

93 000

651 000

744 000

Sverigedemokraterna 8

93 000

744 000

837 000

Vänsterpartiet

5

93 000

465 000

558 000

Kristdemokraterna

5

93 000

465 000

558 000

Liberalerna

3

93 000

279 000

372 000

Totalt

61

651 000

5 673 000

6 324 000
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Regionstyrelse

Inriktning för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anslå 323 miljoner kronor för byggnadsinvestering,
att anslå 26 miljoner kronor för investering i utvändig mark,
att anslå 100 miljoner kronor för utrustningsinvestering,
att anslå 3,2 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget,
att anslå 13 miljoner kronor för driftkostnader gällande provisorie och rivning av
hus 4 A samt
att uppdra åt regiondirektören att inarbeta investeringens framtida
driftkostnadspåverkan i kommande budgetarbete.

Sammanfattning
Regionstyrelsen fattade § 9/2018 inriktningsbeslut avseende utbyggnad av Ljungby
lasarett. Regionstyrelsen uppdrog åt regiondirektören att bereda förslag till
investeringsbeslut senast hösten 2018, för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett
utifrån alternativ 2 dvs. om- och tillbyggnad av hus 1 D och 1 M, för akut,
ambulans, jourläkarcentral, röntgen, operation och sterilcentral.
Under våren 2018 har ett intensivt arbete, med stort och brett engagemang av
kompetens, bestående av verksamhetsrepresentanter, planerare, fastigheter samt
arkitekter givit ett resultat till det beskrivande underlag som är grunden för den
fortsatta planeringen.
Projektets nybyggnadsyta uppgår till totalt 7633 m2 BTA (bruttoaria). Utöver
nybyggnadsytan för hus 1M kommer ytor i 1C och 1D uppgående till totalt 3595
m2 BTA byggas om och verksamhetsanpassas. Då projektet i sin helhet är
färdigställt kommer ca 1340 m2 BTA vara disponibla för framtida behov. Dessa
ytor är fördelade inom byggnaderna 1A, 1C, 1D och 1H.
Hus 1M integreras med befintlig byggnad vilket innebär att samtliga tekniska
försörjningssystem byggs samman vilket i sin tur innebär utmaningar gällande
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eventuell miljöklassning av byggnaden. I projekteringen kommer målet dock vara
att 1M skall uppföras enligt kraven motsvarande Miljöbyggnad Silver.
Cirka 700 kvm solceller kommer installeras på taket till 1M och beräknas
producera ca 90 MWh sol-el per år. Ekonomiskt så innebär det med dagens
energipriser en årlig besparing på ca 110 000 kr.
Projektet genererar markförändringar men parkeringssituationen inom Ljungby
Lasarettsområde som helhet kommer att ses över i samband med framtagandet av
en områdesövergripande fastighetsutvecklingsplan som beräknas vara klar för
beslut våren 2019.
Underlag för utrustning är framtaget i samverkan med verksamhetsrepresentanter
samt utifrån ordinarie utbytesplan för utrustning.
Efter beslut påbörjas projekteringsfasen vilken beräknas till ca 1,5 år. Byggtiden
för 1M är därefter beräknad att pågå fram till utgången av 2022. Då 1M är
färdigställt påbörjas ombyggnation och anpassning av hus 1C och 1D vilka
beräknas färdigställda vid utgången av 2025.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Underlag beslut om- och tillbyggnad Ljungby lasarett
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BESLUTSUNDERLAG

2018-10-24
Ekonomi- och planeringsavdelningen
Jessika Andersen, Magnus Fransson

Underlag beslut om- och tillbyggnad
Ljungby lasarett
Bakgrund

Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2013 (LS 5/2013) att två akutsjukhus med 24timmarsverksamhet skall finnas i Kronoberg. Denna investering som nu föreslås
är ett led i att säkerställa att denna funktion framtidssäkras utifrån verksamhetens
behov.
Den 23 januari 2018 fattades av Regionstyrelsen ett inriktningsbeslut (17RK929)
gällande att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till investeringsbeslut
senast hösten 2018, för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett utifrån alternativ
2 dvs. om- och tillbyggnad av hus 1 D och 1 M, för akut, ambulans,
jourläkarcentral, röntgen, operation och sterilcentral. Alternativet hade beretts
genom en risk- och sårbarhetsanalys av två alternativ, där alternativ 2 var mest
fördelaktigt enligt verksamhetsperspektiv.
Under våren 2018 har ett intensivt arbete, med stort och brett engagemang av
kompetens, bestående av verksamhetsrepresentanter, planerare, fastigheter samt
arkitekter givet ett resultat till det beskrivande underlag som är grunden för den
fortsatta planeringen. Framtagandet av underlaget har styrts av metoden
designdialog. En metod som fångar verksamhetens behov av funktioner, flöden
och samband, vilket är en förutsättning för att om- och tillbyggnaden ska bli så
funktionell och flexibel som möjligt.
Byggnadsbeskrivning
Byggnaden kommer att utföras med bärande ytterväggar och invändiga pelare av
betong. Vägg mellan ambulanshall och akutmottagning kommer att utföras som
bärande betongvägg. Källarplan (plan 1) gjuts vattentätt på grund av risk för
grundvatteninträngning. Bjälklag mellan plan 1 och 2 gjuts på plats medan
samtliga övriga bjälklag utgörs av prefabricerade betongelement.
Fasaden utgörs av fasadtegel liknande befintliga byggnader. På taket installeras
totalt 700kvm solceller. Eftersom den planerade tillbyggnaden ansluts mot
befintlig byggnad styrs den nybyggda delens våningshöjder av befintliga dito.
Detta innebär en avsevärd begränsning jämfört om huset hade byggds som en
fristående byggnad. Detta förhållande har varit känt under hela processen och
från verksamhetshåll har man bedömt att de nya lokalerna kommer bli både
effektiva och ändamålsenliga trots den relativt låga våningshöjden. Dessa
begränsningar gäller inte för operations- och sterilplanen där våningshöjden
optimeras utifrån den utrustning som krävs i dessa verksamheter.
Energi och Miljö
Hus 1M integreras med befintlig byggnad vilket innebär att samtliga tekniska
försörjningssystem byggs samman vilket i sin tur innebär utmaningar gällande
71c07772-d2df-42c7-9080cb774a5c06bc.docx

Page 290 of 528

Sida 1 av 5

REGION KRONOBERG

eventuell miljöklassning av byggnaden. I projekteringen kommer målet dock vara
att 1M skall uppföras enligt kraven motsvarande Miljöbyggnad Silver.
De cirka 700kvm solceller som installeras på taket till 1M beräknas generera hela
90 MWh sol-el per år. Ekonomiskt så innebär det med dagens energipriser en årlig
besparing på ca 110 000kr.
Ytor

Projektets nybyggnadsyta uppgår till totalt 7633 m2 BTA (summan av samtliga
våningsplans areor begränsade av de omslutande byggnadsdelarnas utsida). Utöver
nybyggnadsytan för hus 1M kommer ytor i 1C och 1D uppgående till totalt
3595m2 BTA byggas om och verksamhetsanpassas. Då projektet i sin helhet är
färdigställt kommer ca1340m2 BTA vara disponibla för framtida behov. Dessa
ytor är fördelade inom byggnaderna 1A, 1C, 1D och 1H.
Bild sektioner

Bild exteriör
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Mark, parkering och hus 4A
Inom ramarna för projektet krävs en större förändring av nuvarande trafik- och
parkeringslayout. Då det inom området föreligger relativt stora nivåskillnader blir
de mark- och anläggningsarbeten som erfordras förhållandevis omfattande.
Ambulansens in- och utfart skiljs fysiskt genom nivåskillnader och stödmurar från
övrig trafik inom området vilket skapar en störningsfri och trafiksäker miljö.
För att tillgänglighetsgöra den parkeringsyta som ligger i områdets östra del vid
korsningen Märta Ljungbergsvägen och Klockaregårdsgatan kommer hus 4A att
rivas. Eftersom projektet frigör disponibla ytor inom befintliga byggnader
kommer de verksamheter som idag inryms i hus 4A kunna placeras i andra
ändamålsenliga lokaler inom sjukhusområdet. Med målet att minimera förlusten
av parkeringsplatser i samband med tillbyggnaden av 1M kommer även övriga
ytor öster om lasarettsbyggnaden göras om. Parkeringssituationen inom Ljungby
Lasarettsområde som helhet kommer att ses över i samband med framtagandet av
en områdesövergripande fastighetsutvecklingsplan som beräknas vara klar för
beslut våren 2019.
Nuläge
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Förslag

Preliminär tidplan



November 2018, beslut



December 2018 till juli 2020, projektering samt diverse provisorier och
andra förberedelser. Upphandling och tilldelning.



Augusti 2020 till december 2022, byggnation av Hus 1M.
Ambulansen, Akuten, Operation och Sterilcentralen flyttar in i sina nya
lokaler i 1M under första delen av 2023.
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Januari 2023 till juni 2015, Ombyggnad och anpassning av Hus 1C och
Hus 1D.



Först när hela projektet är klart 2025 kan berörda verksamheter fullt ut
nyttja sina blivande verksamhetslokaler belägna i dessa byggnader.

Bedömning av kostnader
Investering
Nedan angivna belopp är baserade på 2018 års kostnadsnivå.
Fastighet

Byggnadsinvesteringen beräknas uppgå till 323 miljoner kronor.
Mark

Utvändig mark beräknas uppgå till 26 miljoner kronor.
Utrustning

Utrustningsinvesteringen beräknas uppgå till 100 miljoner kronor.
Konst

Konstnärlig utsmyckning tillkommer med 32,3 miljoner kronor. Kulturnämnden
beslutar om urval av konst inom anslaget.
Drift
Provisorie och rivning

Kostnader för provisorier samt rivning av hus 4A beräknas uppgå till 13 miljoner
kronor.

Magnus Fransson

Jessika Andersen

Jörgen Tagesson

Fastighetschef

Planeringschef

F.d. Planeringsdirektör
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§9

Inriktning för om- och tillbyggnad av
Ljungby lasarett (17RK929)
Beslut

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

Regionstyrelsen uppdrog § 277/16 till regiondirektören att ta fram minst 2 alternativ till
investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid Ljungby lasarett, där
en allsidig belysning av möjligheterna i hus 1H, 1C, 1K och 1D görs i syfte att skapa ett
effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde, avseende
ambulans/akutverksamheten, operationsverksamhet och röntgenverksamhet.
Regionstyrelsen beslöt därefter § 117/17 att uppdra åt regiondirektören att genomföra
risk- och sårbarhetsanalys för alternativ 1 och 2 tillsammans med berörda verksamheter
och redovisa detta inför beslut av regionstyrelsen hösten 2017.
En risk och sårbarhetsanalys är nu genomförd och presenteras för regionstyrelsen inför
vidare ställningstagande. Om- och tillbyggnad kommer att planeras tillsammans med
verksamheten under våren 2018 och ett förslag till investeringsbeslut bereds inför beslut
i regionstyrelsen senast hösten 2018. Efter investeringsbeslut följer 1 års projekteringstid
och 2 års byggtid.
Yrkanden
- Göran Giselsson (M), Yngve Filipsson (L) och Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall
till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera risk och sårbarhetsanalys för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett till
protokollet samt
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-01-29

att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till investeringsbeslut senast hösten
2018 för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett utifrån alternativ 2.
Expedieras till

Regiondirektör
Planeringsdirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Fastighetschef
Beslutsunderlag






§16 RSAU Inriktning för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett
Förslag till beslut - Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett.
Beslutsunderlag - Om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett.
Rapport riskanalys till- och ombyggnad - Alternativ 1 och 2 Lasarettet Ljungby.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1391
Handläggare: Lotta Frånberg, Regional utveckling
Datum: 2018-09-11

Kulturnämnden

Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg
2019-2021

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att anta Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019–2021 med
reservation för redaktionella ändringar

Sammanfattning
Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2012 har arbetats fram
av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med inspel från kommunbibliotekens
tjänstepersoner. Den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg är samordnad
med Blekinge och planen omfattar både Kronoberg och Blekinge.
Planen ska, tillsammans med de regionala kulturplanerna och Bibliotekslagen
(2013:801), fungera som styrdokument för Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg. I bibliotekslagen står det att det ska finnas en separat plan för den
regionala biblioteksverksamheten även om verksamheten finns med i den regionala
kulturplanen.
Planen har antagits av Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs styrgrupp samt
av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd. Dokumentet skickas vidare för
layout och korrektur efter slutgiltigt beslut.

Ragnar Lindberg
Kulturnämndens ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021
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Inledning
Den 1 januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (SFS 2013:801) i kraft. Lagen gäller för all
offentligt finansierad biblioteksverksamhet. Skolbibliotekens verksamhet regleras dessutom
i skollagen (2010:800).
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet.
I de fall landstingen har sjukhusbibliotek bör dessa vara med i planen.
Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Alla ska kunna vara delaktiga i samhällslivet. Biblioteken ska främja
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
Välinformerade individer har bättre möjligheter att delta i den demokratiska processen och
ha förståelse för samhällsutvecklingen. De målgrupper som är särskilt prioriterade är
personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter, personer med annat modersmål
än svenska samt barn och unga.

Syfte och mål med biblioteksplanen
Syftet med planen är att den biblioteksverksamhet som Region Blekinge och Region
Kronoberg bedriver ska tydliggöras. Planen ska ge vägledning i valet av prioriteringar av
framtida utvecklingsinsatser och strategier.
Den regionala biblioteksplanen är inte styrande för de kommunala biblioteken utan ger
underlag för arbetet med utveckling, samverkan och kvalitet.
Mål med planen
 Identifiera och analysera strategiska utmaningar.
 Peka ut strategiska utvecklingsområden.
 Beskriva metoder för att uppnå målen.
Arbetet med planen har skett genom att dialog förts mellan den regionala
biblioteksverksamheten, ansvariga för kommunernas folkbibliotek, de två vårdbiblioteksorganisationerna, andra organisationer och enskilda med intresse för bibliotek, bildning och
litteratur. Styrgruppen för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har varit delaktig i
processen.

Regional biblioteksverksamhet och sjukhusbibliotek
Region Kronoberg och Region Blekinge är huvudmän för biblioteksverksamhet både för den
verksamhet i hälso- och sjukvården som stödjer personalens informationsbehov och ger
tillgång till vetenskapliga informationsresurser och den regionala biblioteksverksamheten
vars uppdrag är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de
folkbibliotek som är verksamma i länet. Verksamheterna styrs av ett flertal styrdokument (se
faktaruta sidan 3). Verksamheterna kan också stödja sig på internationellt antagna dokument
som UNESCOs folkbiblioteksmanifest och IFLAs Global Vision 2018 den senare pekar ut
framtiden i tio punkter för alla bibliotekstyper. I Sverige håller Kungliga biblioteket på att ta
fram en nationell biblioteksstrategi som ska presenteras för regeringen i mars 2019. Förslaget

ska innehålla långsiktiga mål och strategier, utifrån Bibliotekslagens bestämmelser och
kommer att omfatta alla bibliotekstyper.
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Styrdokument

Gällande lagstiftning
Bibliotekslag (2013:801)
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Patientlag (2014:821)
Gällande regionala styrdokument
Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020
Regional Kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Regionala utvecklingsplaner
Blekingestrategin Attraktiva Blekinge 2014-2020
Gröna Kronoberg 2025

Regional biblioteksverksamhet i Blekinge och Kronoberg
Organisation och styrning
Den regionala biblioteksverksamheten utgörs av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
(BiBK) som är en aktör inom kultursamverkansmodellen. Verksamheten är samordnad för
Kronoberg och Blekinge, det administrativa ansvaret innehas av Region Blekinge och
verksamheten är lokaliserad till både Växjö och Karlskrona. Övergripande regionala och
statliga styr- och strategidokument är grunden för arbetet med biblioteksutveckling i
Blekinge och Kronoberg. Verksamheten har en politisk styrgrupp med fyra politiker från de
två regionerna. Verksamheten utgår ifrån en medveten omvärldsanalys och har ett tydligt
medborgarperspektiv. I sydsverige samverkar regionerna genom Regionsamverkan
Sydsverige - ett samarbetsorgan där de sex sydligaste regionerna ingår och kultur är ett av
samarbetsområdena. Kulturutskottet arbetar för att samverka med staten, kommunerna, det
professionella kulturlivet, civilsamhället, näringslivet samt akademin för att främja en
hållbar utveckling i Sydsverige. Kulturutskottet har enats om tre kulturpolitiska
prioriteringar i sitt arbete – Sydsverige lockar, Sydsverige samverkar, Sydsverige
tillgängliggör.
Nationella kulturpolitiska mål:
 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor
 Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och förnyas
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
I Blekinges kulturplan är följande prioriterat:
 Stärka barn och ungas tillgång till kultur
 Stärka det professionella kulturlivet
 Stärka den kulturella infrastrukturen
I Kronobergs läns kulturplan finns fem prioriterade utvecklingsområden:
 Ett enat sydsverige skapar ett starkt kultursverige
 Kultur i hela Kronoberg
 En internationell arena för muntligt berättande
 Det fria ordet i Kronoberg
 En starkare infrastruktur för bild och form

3
Page 301 of 528

I den statliga budgeten för 2018 fick folkbiblioteken tidsbegränsat extra medel för Stärkta
bibliotek. Dessa medel förväntas också 2019 och 2020. De regionala
biblioteksverksamheterna fick via samverkansmodellen också del av dessa medel och BiBK
har särskilda uppdrag att genomföra med hjälp av dessa medel.
Förutom uppdragen i bibliotekslagen och regionala uppdrag i de två kulturplanerna så har
den regionala biblioteksverksamheten ett statligt tidsbegränsat uppdrag utanför
samverkansmodellen 2018-2020 Digitalt först - med användaren i centrum. De regionala
biblioteksverksamheterna ska verka som noder för att minst 75% av alla medarbetare på
folkbiblioteken ska öka sin kunskap i digitalisering och främja att de i sin tur sprider denna
kunskap till allmänheten. Även om dessa medel tas beslut ett år i taget.

Vision och strategi
Vision
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg ska vara en drivande aktör tillsammans med
folkbiblioteken i utvecklingen av folkbiblioteksverksamheten i Blekinge och Kronoberg samt
verka för att god kvalitet genomsyrar BiBKs arbete.
Kärnvärdena för organisationen är tillit, engagemang och förståelse.
Strategi
BiBK arbetar strategiskt för att stärka de kommunala folkbibliotekens utveckling genom att:
 Vara en god dialogpartner
 Främja samverkan
 Erbjuda kompetensutveckling
 Omvärldsbevaka och förmedla omvärldsbevakning
 Stödja lokala processer
 Ge verktyg för biblioteken att arbeta med kvalitetsutveckling
 Stödja tillgängliggörandet av de resurser som arkiv, muséer och bibliotek förfogar över

Utmaningar och möjligheter
Folkbibliotek
Folkbiblioteksverksamheten i kommunerna står inför både utmaningar och möjligheter, de
har ett mycket högt förtroende bland befolkningen och personalen anses kompetent. De som
använder biblioteken är mycket nöjda och av de som inte använder dem kan många tänka sig
att betala skatt för att biblioteken ska finnas till för de som behöver dem.
Utmaningarna består i svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens och att
rekrytera chefer. Urbaniseringen gör att en del kommuner tappar i befolkningstal och andra
växer vilket innebär svårigheter att ge en likvärdig biblioteksservice.
Medietransformation, digitalisering och ny teknik och en hög förändringstakt ställer stora
krav på bibliotekspersonalens kompetens. Biblioteken brottas dessutom med sjunkande
utlåningssiffror och i vissa fall även med minskande besökstal. På medieområdet ställs höga
krav till exempel e-böckernas prismodell och ökad efterfrågan på material på ökande antal
språk.
Ett av bibliotekens kärnuppdrag är att ge tillgång till medier på många språk. Biblioteken har
betytt och betyder mycket för asylsökande och andra med annat modersmål än svenska. Vid
den stor asylinvandringen 2015 tog biblioteken snabbt initiativ för att svara upp emot
önskemål om att få lära sig svenska: språkcaféer startades, böcker köptes in på många språk
och lokal samverkan inleddes.
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Sannolikheten för att det i framtiden ska bli oroligheter i världen som leder till att människor
söker sig till andra länder är stor och därför måste biblioteken fortsätta att ha en beredskap
för när detta sker.
Medierna på bibliotek ska vara anpassade till läsarens möjligheter att förstå texten oavsett
funktionsvariation, det betyder att det måste finnas en mängd olika typer av anpassade
medier, inom detta område är dessutom teknikutvecklingen snabb.
Biblioteken ska främja litteraturen ställning genom att ge tillgång men också genom att
förmedla läs- och litteraturupplevelser. Barns och ungas läsfärdigheter har under flera år
sjunkit för att sakta vända uppåt igen. Biblioteken kan genom sitt arbete med läsfrämjande
och språkutveckling bidra till att öka lusten till läsning. Att börja tidigt med att stimulera
barns språk genom högläsning ger bättre förutsättningar för dem att bli goda läsare. Detta
kan biblioteken göra i samverkan med barnhälsovården och förskolan.
Färre offentliga rum och minskad närvaro av olika myndigheter gör att bibliotekens betydelse
ökar. Bibliotekens demokratiuppdrag blir allt viktigare. Bibliotekens uppdrag är att främja fri
åsiktsbildning och kunskapsförmedling. Det demokratiska samhället bygger på att
individerna har möjlighet att få ökad kunskap och möjligheter till ett fritt åsiktsutbyte.
Utan starka chefer på folkbiblioteken inga stärkta bibliotek.
Regionbibliotek
Regionbiblioteken behöver vara uppdaterade och aktiva, folkbiblioteken är i olika
utvecklingsfaser och har olika förutsättningar: ekonomiska, personella och lokalmässiga. Det
är en utmaning att arbeta med kommunbibliotek som är i olika utvecklingsfaser och kunna
nå samsyn för att stå starka tillsammans. Regionbiblioteken behöver testa nya metoder för
kompetenshöjning och samverkan. En god dialog med de kommunala bibliotekens
medarbetare och chefer ger möjligheter till både gemensamma utvecklingsprojekt men också
särskilt stöd där det finns behov av det. För regionbibliotekens utveckling är
omvärldsbevakning och deltagande i nationella och regionala nätverk mycket viktigt. I ett
föränderligt samhälle är den resurs som den regionala biblioteksverksamheten utgör mycket
viktig för folkbiblioteken. En nationell biblioteksstrategi som innehåller både vision och
förslag på hur utvecklingen ska genomföras kan komma att stärka nationell, regional och
kommunal biblioteksverksamhet.

Prioriteringar 2019 – 2021





Biblioteket som mötesplats
Digitalisering
Små barns språkutveckling
Litteratur och läsfrämjande

Övergripande
Den regionala biblioteksverksamheten har många olika uppdrag och nedan beskrivs de
prioriteringar som görs under kommande planperiod. BiBK arbetar dock även med andra
verksamhetsområden som mediefrågor, kvalitetsarbete, biblioteksverksamhet för barn och
unga i alla åldrar, interkultur, minoritetsfrågor och biblioteksplaner. Tillgänglighet till
biblioteksverksamhet för alla genomsyrar arbetet oavsett om det handlar om litteratur,
läsfrämjande, digitalisering, bibliotek som mötesplatser eller tillgång till medier och
information. De prioriterade grupperna i bibliotekslagen är ständigt aktuella i arbetet och det
innebär ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Samverkan sker på olika
nivåer och med olika typer av organisationer och med civilsamhället. Dialog sker genom
organiserade möten och spontant.
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Biblioteket som mötesplats
Besökarnas aktiviteter på biblioteken blir allt mer mångfacetterade och användandet av de
fysiska mediesamlingarna minskar. Biblioteket som vårt gemensamma offentliga rum måste
fortsätta att utvecklas, med en tillåtande atmosfär och möjlighet att delta i samtal, debatter
och föreläsningar. Barns, ungas och vuxnas möjligheter att påverka behöver stärkas även när
det gäller biblioteksverksamhetens innehåll och utformning.
Biblioteken behöver fortsätta att stärka sin lokala förankring. Lärandemiljöer behöver
utvecklas eftersom lärandet blir allt mer individuellt. Biblioteket måste kunna ta hand om
ökande önskemål om att bli medskapande och därför utveckla verkstäder/labb för att stärka
kreativitet och framtidens folkbildning. BiBK ska inspirera till utvecklingsarbete av
mötesplatsen och stödja de lokala bibliotekens arbete genom kompetensinsatser,
handledning och projektet Kreativa rum som är ett samarbete mellan BiBK, Slöjd i Blekinge
och Hemslöjden i Kronoberg.
Digitalisering
Den digitala utvecklingen sker i hög takt och kräver hög kompetens och aktiv
omvärldsbevakning. Biblioteken i Blekinge och Kronoberg har tillsammans med BiBK tagit
fram en gemensam digital strategi för 2017-2020, den tydliggör roller och
utvecklingsområden. Digitaliseringen är en genomgripande samhällsförändring och BiBKs
fokus är på digital kompetens, barns och ungas tillgång till läsfrämjande verktyg och
stimulans till aktiviteter för allmänheten på folkbiblioteken. I det nationella uppdraget kallat
Digitalt först med användaren i fokus 2018 -2020 ska BiBK stödja bibliotekspersonalens
kompetensutveckling och samverka nationellt för att en lärplattform tas fram samt att olika
utvecklingsspår genomförs. Digitaliseringen ger kulturarvsområdet stora möjligheter att
sprida kunskap om de samlingar av föremål och dokument som arkiv och museer förfogar
över. BiBK ska stödja den utvecklingen regionalt.
Små barns språkutveckling
För att främja små barns språkutveckling arbetar BiBK i projektform men ambitionen är att
arbetet ska permanentas och därför är förankringsarbete prioriterat. Språkstegen är ett
utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Projektet har
medel från Kulturrådet 2018 och kommer att söka fortsatt finansiering ett år i taget i tre år.
Det är ett unikt samarbete mellan olika professioner, organisationer och politikområden på
både lokal och regional nivå. Målgrupp är barn 0-3 år och deras familjer, arbetet ska stärka
språk och identitet och främja läsning. Samarbetet ska 2020 omfatta barnhälsovård,
bibliotek, förskola och logopedi.
Litteratur och läsfrämjande
Litteratur och läsfrämjande har lagts till området bibliotek i kultursamverkansmodellen. För
Blekinge och Kronobergs del har en kartläggning av litteraturen gjorts och litteraturarbetet
kommer att utgå ifrån den handlingsplan för litteratur som tagits fram 2018.
Biblioteken har en lång tradition av att arbeta läsfrämjande. De nationella målen gör att
arbetet kan få en tydligare struktur. BiBK ska stödja och inspirera till metodutveckling och
ökad kunskap om hur digitala tjänster kan användas läsfrämjande. Projektmedel avsätts för
att ge möjlighet att testa nytt. Samverkan med civilsamhället, studieförbund, barnhälsovård
och aktörer i skolan är framgångsfaktorer. Prioriterade grupper är barn och vuxna med annat
modersmål än svenska samt de som inte läser eller läser i liten omfattning.
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Arbetsmetoder
För att genomföra olika insatser behöver BiBK använda många olika arbetsmetoder.









Handledning
Processledning
Kompetensutvecklingsinsatser inom olika ämnesområden
Förstudier utförs vid behov
Ledning av gemensamma projekt
Nätverksträffar
Förmedling av omvärldsbevakning
Fördelning av projektmedel

Uppföljning
Den regionala biblioteksverksamheten följs upp genom organiserade dialogmöten med
Region Kronoberg och Region Blekinge samt i Kulturdatabasen. I propositionen
(2012/13:147) framhåller regeringen att biblioteksplanerna dessutom ger möjlighet till
nationell uppföljning. Kungliga biblioteket har i uppgift att tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna att följa upp hur regionala och kommunala
biblioteksplaner tas fram och antas.

Sjukhusbiblioteken inom hälso- och sjukvården
Medicinska biblioteket Landstinget Blekinge
Dagens och morgondagens sjukvård grundar sig på vetenskaplig evidens. Medicinska
biblioteket i Karlskrona (huvudman Landstinget Blekinge och från och med 2019 Region
Blekinge) har som främsta målgrupp landstingets personal vid sjukhus, primärvård, psykiatri
och tandvård i deras kliniska arbete, kompetensutveckling, forskning och studier. Medicinska
bibliotekarier har till uppgift att stödja landstingspersonal i hela Blekinge län med
litteratursökningar, handledning och undervisning i användningen av medicinska
informationsresurser och bidrar till att landstingsanställda kan söka, hitta och kritiskt
värdera vetenskaplig information. Andra målgrupper är patienter, närstående och
allmänheten som erbjuds patientinformation.
Medicinska biblioteket bidrar till patientsäkerhet och en effektivare sjukvård genom att
hälso- och sjukvårdspersonalens informationskompetens ökas och utvecklas. Kvalitativa
elektroniska och tryckta resurser köps in, lyfts fram och presenteras för att stödja ett
evidensbaserat arbetssätt inom vården. Kontinuerlig undervisning ska bedrivas för
landstingsanställda för att resurserna ska användas på ett optimalt sätt. De medicinska
bibliotekarierna har som mål att intensifiera och fördjupa kontaktytorna med kliniker och
verksamheter genom pedagogisk och informationsstödjande närvaro i vardagsarbetet för
landstingsanställda, bland annat med tjänsten ”klinisk bibliotekarie”.
Bibliotek inom hälso- och sjukvård samarbetar i ett nationellt nätverk, Eira, för att främja
jämlik tillgång till vetenskapliga resurser över landet.
Under 2018 pågår arbetet med den nya regionbildningen i Blekinge. Eventuella förändrade
förutsättningar för bibliotekets verksamhet är ännu inte klarlagda.
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Hälsobiblioteket i Region Kronoberg
Hälsobiblioteket arbetar för att främja kunskap och utveckling inom hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvård är en verksamhet som ska grunda sig på evidens och för att underlätta
detta erbjuds kunskapsstöd i form av tillgängliga informationsresurser och
informationskompetens.
Anställda i Region Kronoberg
Biblioteket vänder sig i första hand till de som är anställda i Region Kronoberg och finns som
stöd i klinisk vardag, kompetensutveckling, forskning och studier.
Medicinska bibliotekarier utför och utbildar i informationssökningar, tillgängliggör
informationsresurser, informerar om de möjligheter som finns för informationsbevakning
och tillhandahåller en miljö för lärande. På detta sätt bidrar Hälsobiblioteket till att
tillgängliggöra information och medverkar till en ökad patientsäkerhet och ett stöd för
sjukvårdens kvalitet- och effektivitetsarbeten.
Studerande
Biblioteket erbjuder också studerande inom Hälso- och sjukvård fri tillgång till de resurser
som finns på plats i biblioteket.
Allmänheten
Allmänheten har också möjlighet av att ta del både av informationsresurser och kompetensen
på Hälsobiblioteket. Biblioteket har en samling information inom ämnen såsom hälsa och
friskvård som är speciellt anpassad till allmänheten. Information och kunskap är viktiga
komponenter för att uppnå delaktighet i sin egen hälsa och vård och kan även ge underlag för
en dialog mellan patient, närstående och hälso- och sjukvården.
Hälsobiblioteket har tre lokaler som finns på Ljungby lasarett, på Sigfrids Sjukhus och på
Centrallasarettet i Växjö. Biblioteket har även en hemsida för information och digitala
resurser och arbetar för god tillgänglighet.

Revidering av biblioteksplanen
Den regionala biblioteksplanenen för Blekinge och Kronobergs län ska under 2020 revideras
av Region Kronoberg och Region Blekinge.

2018-06Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Kristina Hedberg, regionbibliotekarie
Medicinska biblioteket Landstinget Blekinge, Mats Reenbom, bibliotekarie.
Hälsobiblioteket Region Kronoberg, Magnus Ekstedt, enhetschef.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-13

§53

Regional biblioteksplan för Blekinge
och Kronoberg 2019-2021
(18RGK1391)
Beslut

Kulturnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att anta Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019–2021 med
reservation för redaktionella ändringar
Sammanfattning

Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2012 har arbetats fram av
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med inspel från kommunbibliotekens
tjänstepersoner. Den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg är samordnad med
Blekinge och planen omfattar både Kronoberg och Blekinge. Planen ska, tillsammans
med de regionala kulturplanerna och Bibliotekslagen (2013:801), fungera som
styrdokument för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. I bibliotekslagen står det att
det ska finnas en separat plan för den regionala biblioteksverksamheten även om
verksamheten finns med i den regionala kulturplanen.
Planen har antagits av Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs styrgrupp samt av
Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd. Dokumentet skickas vidare för layout och
korrektur efter slutgiltigt beslut.
Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att anta Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019–2021 med
reservation för redaktionella ändringar
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021
 Förslag till Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK899
Handläggare: Ulrika J Gustafsson
Datum: 2018-11-01

Regionfullmäktige

Svar på motion – Inför Grön rehabilitering som
behandlingsform

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner, samt att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i
maj 2019.
att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C), Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) har i en
motion föreslagit att införa Grön rehabilitering som behandlingsform. Motionen
lyfter fram behovet av att kunna erbjuda grön rehabilitering för olika
patientgrupper, som personer med utmattningssyndrom, men också
befolkningsgrupper, som ungdomar som inte studerar eller arbetar. Det pågår
liknande verksamhet i andra regioner.
Enligt ett tidigare beslut i regionstyrelsen pågår en dialog mellan Region
Kronoberg och Linnéuniversitet gällande projektet ”Skogens hälsofrämjande
värden”. När det finns positiva resultat från den pågående pilotstudien kan det bli
aktuellt att utvidga satsningen med patientrekrytering från någon av regionens
mottagningar. Det skulle därmed kunna utgöra en modell för grön rehabilitering
som kan vidareutvecklas och utvärderas för olika patientgrupper.
Svar på motion
Grön rehabilitering som behandlingsform har tidigare varit uppe till diskussion i
Region Kronoberg. FoU-beredningen fick 2016 i uppdrag av Regionstyrelsen att
undersöka möjligheterna till ett forskningssamarbete med SLU Alnarp.
Med utgångspunkt i en nulägesbeskrivning av forskning, omvärldsbevakning samt
lokala förutsättningar fattade Regionstyrelsen vid möte 2017-08-22 beslut om:
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Regio Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag
inte finns uppbyggd inom organisationen
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK899
Handläggare: Ulrika J Gustafsson
Datum: 2018-11-01

att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region Kronoberg
och Linnéuniversitet utreder möjligheter till forskningssamarbete kring grön
rehabilitering med syfte att stärka fortsatt självständighet och livskvalitet
att FoU-beredningen tar till vara intresset från rehabiliteringskliniken att delta i
forskningsprojekt gällande rehabiliteringsträdgården
Under hösten 2017 inleddes kontakter med Linnéuniversitet utifrån beslutet i
Regionstyrelsen. Diskussioner har förts mellan regionens utvecklingsdirektör samt
FoU-chef och universitetets rektor samt ansvariga för berörda institutioner.
På Linnéuniversitet har en forskningsansats på temat ”Skogens hälsofrämjande
värden” initierats. Det är Johan Berg, professor inom skogliga vetenskaper, som
har beviljats medel för att starta upp projektet. Skogsstyrelsen och Växjö kommun
är också involverade. Frågeställningen är ”Hur är skogen bra för hälsan?”.
Projektet har förankrats med Institutionen för hälso- och vårdvetenskap.
Universitetslektor Jenny Lovebo och docent Ulrica Hörberg ansvarar för en
pilotstudie där sjuksköterskestudenter i termin 4 är aktiva i projektet via de
hälsosamtal som erbjuds studenter. De som tackar ja till att delta i
pilotverksamheten får föra en skogsdagbok där de rapporterar det de upplever
under sina skogsvistelser. Det är själva vistelsen i skogen som studeras ur ett
hälsoperspektiv. Inga tillägg av andra behandlingsmoment ingår.
Pilotverksamheten är igångsatt och kommer att följas av genom vetenskaplig
utvärdering.
Forskningsprojekt kopplade till regionens rehabiliteringsträdgård kan bli aktuellt
men kräver att det finns intresse från enskilda forskare eller från forskargrupper.
FoU Kronoberg kan vid sådana förfrågningar informera om
rehabiliteringsklinikens intresse att delta.
Motionens förslag att införa grön rehabilitering i regionens behandlingsutbud
enligt någon beprövad och helst evidensbaserad modell ställer i nuläget stora krav
på prioriterade utvecklingssatsningar. Det handlar om att klargöra för vilka
patienter det är tänkt och vilka hälsoeffekter det är tänkt att ge. Handlar det om
ungdomar, äldre, neurologiskt sjuka, stressbelastade i yrkesverksam ålder, andra
målgrupper? Evidensläget är generellt svagt vilket innebär att varje projekt eller
pilotverksamhet bör vara kopplat till en genomarbetad projektplan och med en
tydlig plan för utvärdering. Inom FoU-enheten finns forskare som kan tillfrågas
för metodhandledning, men däremot finns inte idag en uppbyggd verksamhet att
utgå ifrån gällande genomförande av grön rehabilitering.
I nuläget är det viktigt att följa de forskningsprojekt som pågår i Sverige. ”Skogens
hälsofrämjande värden” är ett av de forskningsprojekten som är intressant att följa
eftersom det ingår i samverkan mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.
När det finns positiva resultat från pilotstudien kan det bli aktuellt att utvidga
satsningen med patientrekrytering från någon av Region Kronobergs
mottagningar.
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK899
Handläggare: Ulrika J Gustafsson
Datum: 2018-11-01

En modell för grön rehabilitering som kan vidareutvecklas och utvärderas för olika
patientgrupper måste bygga på en evidensbaserad bas med resultat från den
pågående forskningen på olika lärosäten.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Beroende på resultat från forskningsprojektet ”Skogens hälsofrämjande värden”
bör fortsatta finansieringsfrågor hanteras dels inom ramen för det samverkansavtal
som finns mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitetet och dels inom ramen
för sedvanligt budgetarbete.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion – Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-13

§133

Svar på motion – Inför Grön
rehabilitering som behandlingsform
(18RGK899)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner samt att återkomma senast maj 2019 med förslag på
implementering i Region Kronoberg."
Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C), Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) har i en
motion föreslagit att införa Grön rehabilitering som behandlingsform. Motionen lyfter
fram behovet av att kunna erbjuda grön rehabilitering för olika patientgrupper, som
personer med utmattningssyndrom, men också befolkningsgrupper, som ungdomar som
inte studerar eller arbetar. Det pågår liknande verksamhet i andra regioner.
Enligt ett tidigare beslut i regionstyrelsen pågår en dialog mellan Region Kronoberg och
Linnéuniversitet gällande projektet ”Skogens hälsofrämjande värden”. När det finns
positiva resultat från den pågående pilotstudien kan det bli aktuellt att utvidga
satsningen med patientrekrytering från någon av regionens mottagningar. Det skulle
därmed kunna utgöra en modell för grön rehabilitering som kan vidareutvecklas och
utvärderas för olika patientgrupper.
Yrkanden
- Roland Gustbée (M) lämnar följande tilläggsyrkande till ordförandeberedningens
förslag:
"att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner samt att återkomma senast maj 2019 med förslag på
implementering i Region Kronoberg."
- Marita Bengtsson (MP), Britt-Louise Berndtsson (C) och Rolf Andersson (M)
yrkar bifall till Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att endast ett förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag med Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-13

Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt förslaget och finner att så
är fallet.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Inför Grön rebilitering som behandlingsform
 Motion till Regionfullmäktige - Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-13

§132

Svar på motion – Dans för att
motverka psykisk ohälsa bland unga
flickor (18RGK900)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att undersöka möjligheterna att starta en
försöksverksamhet med dans mot psykisk ohälsa. Alltför många ungdomar uppvisar
olika symptom på psykisk ohälsa. Det tycks dessutom som att flickor i åldern 13 – 15 år
har en särskild risk för olika besvär. Deltagande i dansklasser under två terminer har
visat på god effekt.
På Familjehälsan inom Barnkliniken pågår nu planering av en pilotverksamhet. Det är av
stor vikt att följa och utvärdera den planerade pilotverksamheten, gärna med stöd från
FoU Kronoberg. Om genomförandet visar på positiva resultat bör ett fortsatt
implementeringsarbete kopplas till regionens samverkan med länets kommuner och
hanteras genom stöd av Avdelningen för folkhälsa och social utveckling/Regional
utveckling.
Yrkanden
- Roland Gustbée (M) och Michael Sjöö (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens
förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Motion angående dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor
 Motion - Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK900
Handläggare: Sara Maripuu,
Datum: 2018-10-09

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Dans för att motverka psykisk ohälsa
bland unga flickor

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

Sammanfattning
Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att undersöka möjligheterna att
starta en försöksverksamhet med dans mot psykisk ohälsa. Alltför många
ungdomar uppvisar olika symptom på psykisk ohälsa. Det tycks dessutom som att
flickor i åldern 13 – 15 år har en särskild risk för olika besvär. Deltagande i
dansklasser under två terminer har visat på god effekt.
På Familjehälsan inom Barnkliniken pågår nu planering av en pilotverksamhet. Det
är av stor vikt att följa och utvärdera den planerade pilotverksamheten, gärna med
stöd från FoU Kronoberg. Om genomförandet visar på positiva resultat bör ett
fortsatt implementeringsarbete kopplas till regionens samverkan med länets
kommuner och hanteras genom stöd av Avdelningen för folkhälsa och social
utveckling/Regional utveckling.
Svar på motion
Motionären lyfter en mycket viktig fråga gällande ungdomars psykiska hälsa och
vad berörda samhällsaktörer kan göra för att minska den negativa utvecklingen av
förekomst. Psykisk ohälsa hos ungdomar är idag alltför vanligt förekommande.
Det tycks dessutom som att flickor i åldern 13 – 15 år har en särskild risk för
nedstämdhet, depression, känsla av misslyckande med koppling till kroppsliga
symptom som smärta och yrsel. Tillgång till olika åtgärder beroende på intresse,
motivation och behov är därför et angeläget utvecklingsområde för alla
verksamheter som möter länets barn och ungdomar.
Dans för tonårsflickor med psykisk ohälsa är en i beforskad åtgärd som
presenteras i avhandlingen Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing
Problems, Effects and Experiences (Duberg, A. 2013). Den genomförda
forskningsstudien bygger på en samverkan mellan skolhälsovården och externa
danspedagoger. Rekrytering av deltagare, enligt fastställda kriterier, skedde via
skolhälsovården. Flickorna deltog sedan i dansklasser, 20 i varje grupp, 75
minuter/tillfälle, två gånger i veckan efter skoltid, i två terminer. Resultatet visar på
signifikant minskade besvär som huvudvärk, magvärk, yrsel, ont i nacke och rygg,
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK900
Handläggare: Sara Maripuu,
Datum: 2018-10-09

nedstämdhet, ångest m.fl. symptom. En hälsoekonomisk utvärdering visar på god
kostnadseffektivitet beräknad på vinster med ökad självskattad livskvalitet, minskat
antal skolsköterskebesök samt på att dansinterventionen var en förhållandevis
billig insats.
På Familjehälsan inom Barnkliniken pågår nu planering av en pilotverksamhet. En
barnsjuksköterska, två kuratorer och en extern danspedagog har genomgått en
tvådagars-utbildning i Örebro, ledd av författaren till ovan beskrivna avhandlingen.
Som ett första steg ska en grupp startas upp av danspedagog tillsammans med
kurator. Deltagare i den gruppen ska rekryteras genom samverkan med länets
elevhälsa. När denna grupp är igång är planen att starta upp ytterligare en grupp
riktad mot kroniskt sjuka ungdomar alternativt ungdomar med smärta. Som ledare
för den gruppen är tänkt danspedagog, kurator och barnsjuksköterska. Rekrytering
ska ske genom Barn- och ungdomsklinikens professioner. Som ett sista steg i ett
tänkbart utvecklingsarbete finns planer på att flytta ut hela verksamheten med
dansgrupper närmare elevhälsan med syfte att kunna erbjuda åtgärden i alla länets
kommuner. För att genomföra denna pilotverksamhet har Familjehälsan fått medel
från satsningen Kultur i vården.
Det är av stor vikt att följa och utvärdera den planerade pilotverksamheten, gärna
med stöd från FoU Kronoberg. Om genomförandet visar på positiva resultat bör
ett fortsatt implementeringsarbete kopplas till regionens samverkan med länets
kommuner och hanteras genom stöd av Avdelningen för folkhälsa och social
utveckling/Regional utveckling. Frågor för en fortsatt diskussion bör kunna
rymmas inom ramen för:
-

Region Kronobergs hälsofrämjande uppdrag
Samverkan mellan barn- och ungdomsverksamheter inom Region
Kronoberg och inom länets kommuner samt med Smålandsidrotten
Genomförande av projekt FaR och barn
Nationell stimulanssatsning vid psykisk ohälsa
Satsningar runt kultur i vården

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Beroende på utvärderingen av den pågående pilotverksamheten bör en fortsatt
finansiering kunna hanteras genom koppling till någon eller några av ovan
beskrivna satsningar.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande
Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion angående dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga
flickor
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK1271
Handläggare: Ulrika J Gustafsson
Datum: 2018-11-01

Regionfullmäktige

Svar på motion – Förbättra vården för ME-sjuka i länet

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att därmed anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att Regionfullmäktige ska ge Hälsooch sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå på vilket sätt vi kan
förbättra vården för ME-sjuka i länet, där utbildning och samarbete med andra län
är frågor som ska belysas. Medicinsk grupp neurologi har tagit fram lokala riktlinjer
för ME/CFS som har godkänts i Medicinska kommitteen. Dessa riktlinjer ligger
nu i beslutsprocess i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
Svar på motion
Huvuddragen i tillståndet ME/CFS, myalgisk encefalomyelit/kroniskt
trötthetssyndrom, är långvarig ansträngningsintolerans och svår trötthet med inslag
av störd sömn, kognitiv påverkan, infektionskänslighet, autonoma symtom och
smärtor. Kliniskt användbara biomarkörer saknas.
I dagsläget finns inget försäkringsmedicinskt beslutsstöd för ME/CFS, detta har
dock efterfrågats av Försäkringskassan hos Socialstyrelsen. Nationell konsensus
saknas om hur vården för dessa patienter lämpligast organiseras. Ett arbete pågår
på området och i maj 2018 gav Regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att se över
kunskapsläget.
I Region Kronoberg har ett arbete startats upp i och med att Medicinsk grupp
neurologi 2018-01-17 fick i uppdrag att ta fram lokala riktlinjer för ME. Ett förslag
till vårdöverenskommelse arbetades fram och godkändes av Medicinska
kommitteen 2018-09-11. Vårdöverenskommelsen ligger nu i beslutsprocess hos
hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Denna riktlinje kan ses som ett första steg
som etablerar en struktur för vården av ME-sjuka i länet.
Sammanfattningsvis föreslår vårdöverenskommelsen att första vårdkontakt och
huvudansvarig för patienter med ME/CFS är primärvården, vid behov konsulteras
berörda specialistmottagningar. Lokal specialresurs utgörs av
neurologmottagningen.
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK1271
Handläggare: Ulrika J Gustafsson
Datum: 2018-11-01

Mot bakgrund av att Regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över
kunskapsläget avseende ME/CFS, samt att lokala riktlinjer för ME bereds av
Region Kronobergs grupp för Medicinsk neurologi föreslås att motionen anses
besvarad, eftersom uppdraget redan pågår, såsom redovisats i motionssvaret.
Denna riktlinje kan ses som ett första steg som etablerar en struktur för vården av
ME-sjuka i länet.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
I nuläget finns inga behov av särskild finansiering. Det kan dock bli aktuellt senare
i processen och får då prövas i ordinarie budgetprocess.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg. Förbättra vården
för ME-sjuka i länet.
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Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg
Förbättra vården för ME-sjuka i länet
Att vara ME-sjuk innebär att vardagslivet är svårt livet ut. Att vara ME-sjuk innebär att det
finns väldigt lite hjälp att få i den nära vården i Kronobergs län. Kunskapen om sjukdomen,
dess symptom och behandling är väldigt liten. Ändå är mellan 250 och 1000 Kronobergare
drabbade av ME.
Sjukdomen är svår att diagnostisera och det finns bara fyra ställen i landet som är
specialister på sjukdomen och kan fastställa sjukdomen och ge lämpliga
behandlingsrekommendationer.
Vi kan förmodligen inte bli experter på denna sjukdom i Region Kronoberg, men vi måste
kunna ge ME-sjuka ett bättre mottagande än idag. Ett samarbete med kringliggande län
skulle kunna ge möjligheter att skapa en bättre kunskap om sjukdomen och hur vi kan
behandla på ett bra sätt.

Centerpartiet föreslår Regionfullmäktige besluta
Att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå på vilket sätt vi
kan förbättra vården av ME-sjuka i länet, där utbildning och samarbete med andra
län är frågor som ska belysas.

Växjö 2018-07-17
Sven Sunesson, gruppledare
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-13

§134

Svar på motion – Förbättra vården
för ME-sjuka i länet (18RGK1271)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att Regionfullmäktige ska ge Hälso- och
sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå på vilket sätt vi kan förbättra vården
för ME-sjuka i länet, där utbildning och samarbete med andra län är frågor som ska
belysas. Medicinsk grupp neurologi har tagit fram lokala riktlinjer för ME/CFS som har
godkänts i Medicinska kommitteen. Dessa riktlinjer ligger nu i beslutsprocess i hälsooch sjukvårdens ledningsgrupp.
Yrkande
- Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Förbättra vården för ME-sjuka i länet
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK79
Handläggare: Karin Palmér, Hållbar tillväxt
Datum: 2018-07-05

Regionfullmäktige

ALMI Företagspartner Kronobergs län – ägardirektiv
2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2019.

Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd
presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet
är av marginell karaktär och påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget.
Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken avser
inriktningen mot att stödja nya branscher, som t ex små branscher som befinner
sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och
kreativa näringarna. I samband med genomförandet av ALMI:s nya strategi, vilken
trädde i kraft 1 januari 2018, digitaliseras stora delar av den inledande
rådgivningen, varför begreppet rådgivning tonas ner i ägaranvisningen till förmån
för begreppet affärsutveckling.
Strategin innebär att regionala, operativa partnerskap etableras för arbetet med
företag i startfasen, ett samarbete inom företagsfrämjande systemet som redan är
etablerat i Kronoberg. Hållbar tillväxt i kundföretagen är ett av tre
koncernövergripande mål enligt målstrukturen för 2019.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2019.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

– Förslag till ny ägaranvisning för ALMI Företagspartner Kronobergs
län 2019 (inklusive ändringar)
– Målstruktur för verksamhetsåret 2019
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FÖRSLAG

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB
Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Kronoberg (49 procent).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2018.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska
allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara
avgörande för beslut om insatser.
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora
företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller
marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till
utvecklingen av företag med kunskapsintensiva affärsidéer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars
syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av
näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest.
2

Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom affärsutveckling. Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella
kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.
Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
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Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas.
Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska implementera
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med
statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.
Bolaget ska aktivt arbeta med nya branscher som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt
men utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Bolaget ska aktivt medverka i den fortsatta implementeringen av Almis strategi.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Målstruktur för verksamhetsåret 2019 återfinns i bilaga 1.
5

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av
periodens utfall av fastställda mål.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2019 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
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Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den
Almi Företagspartner AB

2018

……………………………….
Göran Lundwall

Växjö den
Region Kronoberg

2018

…………………………………
Anna Fransson
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BILAGA
Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner
Målstrukturen för affärsområde Företagspartner är indelad i tre målområden med totalt sju
underliggande mål.
Målområde
Uppdraget

Beskrivning
Almi bidrar till hållbar tillväxt genom att
tillhandahålla marknadskompletterande
affärsutveckling och finansiering med
fokus på tidiga skeden, kvinnors
företagande och företagare med
utländsk bakgrund.

Företagskultur

Effektivitet

Mål
1.
2.

Index Tillväxt
Index Fokusgrupper

En kundorienterad, innovativ och
lärande företagskultur med fokus på
ständiga förbättringar och god affärsetik
såväl internt som externt i interaktion
med kund.

3.
4.

Engagemangsindex Medarbetare
NPS Kundföretag

En effektiv verksamhet där så stor andel
som möjligt av resurserna läggs på
verksamhet mot kund, mot rätt kunder,
samt att stor effekt uppnås i förhållande
till nedlagda resurser.

5.
6.

Andel kundtid
Andel och antal insatser till respektive
målgrupp
Lånevolym och avkastning

7.

Mål för affärsområde Företagspartner
1.

Index tillväxt

Företag som fått insatser av Almi ska vid utgången av tredje räkenskapsåret efter insatsåret ha
haft bättre utveckling av överlevnadsgrad, omsättning och förädlingsvärde än relevant regional
kontrollgrupp. Almis årliga effektmätning används för beräkning av ett sammanvägt index. Almis
insatser år 2018 kommer att effektmätas och indexberäknas i årsskiftet 2022/2023.
Målet är ett indexvärde på över 100 samt förbättring över tid avseende såväl delindex som
sammanväg index.
2.

Index fokusgrupper

Kvinnor och företagare med utländsk bakgrund ska vara överrepresenterade jämfört andelen i
företagsstocken och nyföretagandet som helhet. Mätningar görs kvartalsvis och viktas samman
till ett index.
Målet är ett indexvärde på över 100 samt förbättring över tid avseende såväl delindex som
sammanväg index.
3.

Engagemangsindex Medarbetare

Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig
själva och därmed bidra till att Almi når sina mål. I den årliga medarbetarundersökningen (Net
Survey) beräknas bland annat engagemangsindex som vägs samman av två underliggande mått på
energi och tydlighet.
Målet är ett indexvärde på minst 85.
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4.

NPS Kunder

Almis kund- och portföljföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att
rekommendera Almi till andra. Almi kommer under 2018 att implementera löpande NPS-enkäter
(Net Promotor Score) till samtliga kundföretag.
Målnivå kommer att sättas då nollmätning genomförts.
5.

Andel kundtid

Så stor andel som möjligt av Almis resurser ska användas till affärsverksamhet mot kund.
Kundtid definieras som tid som lagts på marknadsföring och försäljning samt till direkta
leveranser av kunderbjudanden. Andel kundtid mäts i procent av totalt nedlagd tid.
Målet är för närvarande 80 procent. Under 2018 implementerar Almi nya principer för
tidrapportering och en ny nollmätning kommer att göras varefter målnivåerna med sannolikhet
kommer att justeras. Sådan ny målnivå kommer att fastställas under hösten 2018 i samband med
framtagande av budget och affärsplan för 2019.
6.

Antal och andel insatser till respektive målgrupp

Insatserna ska riktas mot företag med hög tillväxtpotential och stor nytta av Almi som
marknadskompletterande aktör. Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal
och Spets. Almis kunder och portföljföretag ska befinna sig inom dessa grupper. Inom respektive
grupp kommer olika målnivåer för ökad andel att sättas.
Löpande mätning av antal och andel insatser till respektive målgrupp har påbörjats under första
kvartalet 2018. Formell nollmätning har ännu ej genomförts. Målnivåer kommer att fastställas
under hösten 2018 i samband med framtagande av budget och affärsplan för 2019.
7.

Lånevolym och avkastning

Avkastning på utlånat kapital ska motsvara risktagandet. Lånevolymerna ska anpassas till
kundernas efterfrågan samt till lånefondens storlek, Almis likviditet och utlåningsbara kapital.
Lånevolymen mäts från och med 2018 genom beräkning av utnyttjandegraden av den per 30
november 2017 fastställda bruttolånestocksramen för bolaget. Avkastningen på
låneverksamheten mäts över rullande 36 månadersperioder på nettolånestocken.
Målet är en så hög utnyttjandegrad som möjligt, dock ej över 100 procent, samt en avkastning på
mellan två och fyra procent.
Koncernövergripande hållbarhetsmål
Utöver ovanstående mål sätter Almi tre koncernövergripande hållbarhetsmål.
 Hållbar tillväxt i kundföretagen
 God affärsetik
 Attraktiv arbetsgivare
Dessa mål mäts på koncernnivå.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK80
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Regional utveckling
Datum: 2018-10-16

Regionstyrelsen

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för ITplattform Småland & Öland AB

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för IT-plattform Småland & Öland AB.
att fastställa ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2019.
att fastställa aktieägaravtal för IT-plattform Småland & Öland AB.

Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB bildades 2014 gemensamt av
Regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län och Smålands Turism AB i
Jönköpings län med en ägarandel på en tredjedel vardera. Under 2017 begärde
Smålands Turism AB utträde ur bolaget varvid övriga två ägare erbjöds överta
dess ägarandel. Region Kronoberg beslutade 2017-09-27 (RF §117) att avsätta
25 000 kronor för köp av 50 % av denna ägarandel. Motsvarande beslut har också
tagits av Regionförbundet i Kalmar län. Köpet genomfördes i september 2018.
Den nya ägarsituationen och förändringar inom besöksnäringen föranleder vissa
förändringar i bolagets styrande dokument – bolagsordning och ägardirektiv – och
i det aktieägaravtal som reglerar ägarnas relation och samverkan gentemot bolaget.
Utarbetandet av dessa förnyade styrdokument har skett i samverkan mellan de två
ägarna. I bifogade förslag till styrdokument har text från äldre dokument som
tagits bort strukits över och nya texter har markerats med gult.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till bolagsordning för IT-plattform Småland & Öland AB.
Förslag till ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2019.
Förslag till aktieägaravtal för IT-plattform Småland & Öland AB.

Sida 1 av 1

Page 334 of 528

2018-10-16
Beslutsunderlag
18RGK80
Anders Unger, Regional utveckling

Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal
för IT-plattform Småland & Öland AB
Ärendet
IT-plattform Småland & Öland AB bildades 2014 gemensamt av
Regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län och Smålands Turism AB i
Jönköpings län med en ägarandel på en tredjedel vardera. Efter begäran om
utträde från ägaren i Jönköpings län genomförde Region Kronoberg och
Regionförbundet i Kalmar län i september 2018 ett aktieköp som innebär att
bolaget nu ägs med vardera 50 % av de två ägarna i Kronobergs och Kalmar län.
Den nya ägarsituationen och förändringar inom besöksnäringen föranleder vissa
förändringar i bolagets styrande dokument och i det aktieägaravtal som reglerar
ägarnas relation och samverkan gentemot bolaget.
IT-plattform Småland & Öland AB
Bolagets verksamhet syftar till att stödja marknadsföringen och den digitala
utvecklingen av besöksnäringen i Småland. Bolaget har en styrelse där ägarna
finns representerade och de båda ägarna har vardera två ordinarie platser i
styrelsen.
Förändringar i bolagets ägarförhållanden
Bolaget har sedan starten drivits gemensamt av de tre ägarna i Småland. Det av
Region Jönköpings län och länets kommuner samägda länsturismbolaget
Smålands Turism AB har varit en delägare från start. Under 2017 begärde
Smålands Turism AB utträde ur IT-plattform Småland & Öland AB varvid övriga
två ägare erbjöds överta dess ägarandel. Region Kronoberg beslutade 2017-09-27
(RF §117) att avsätta 25 000 kronor för köp av 50 % av denna ägarandel.
Motsvarande beslut har också tagits av Regionförbundet i Kalmar län. Köpet
genomfördes i september 2018 och innebär att Region Kronoberg och
Regionförbundet i Kalmar län nu är gemensamma ägare av bolaget med vardera
50 % av aktierna. I samband med bildandet av Region Kalmar län 2019-01-01
kommer Regionförbundet i Kalmar läns ägarandel att överföras till den nya
organisationen.
Förändringar i bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal
Den nya ägarsituationen föranleder vissa förändringar i bolagets styrande
dokument – bolagsordning och ägardirektiv – och i det aktieägaravtal som reglerar

Postadress

Besöksadress

Telefon 0470-58 85 00 vx
E-post region@kronoberg.se
Fax
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ägarnas relation och samverkan gentemot bolaget. Utarbetandet av dessa förnyade
styrdokument har skett i samverkan mellan de två ägarna.
Utöver de förändringar som gjorts mot bakgrund av de förändrade
ägarförhållandena, exempelvis när det gäller styrelsens sammansättning och
ägarandelar, har en anpassning gjorts av bolagets uppdrag. Bakgrunden är de
förändringar som skett inom besöksnäring och turism, bl.a. avseende
kundbeteenden och nya krav på företag och aktörer inom näringen. Som en
konsekvens av detta har de avsnitt som avser bolagets ändamål och verksamhet –
bolagsordningens punkter 4 och 5, ägardirektivets avsnitt Bolagets ändamål och
Uppdrag, samverkan och allmän inriktning på verksamheten samt
aktieägaravtalets punkter 1.4 och 1.5 – uppdaterats för att bättre ange en relevant
inriktning på verksamheten.
I bifogade förslag till styrdokument och aktieägaravtal har text från äldre
dokument som ska tas bort strukits över och nya texter har markerats med gult.
Konsekvenser och slutdiskussion
IT-plattform Småland & Öland AB bildades i samråd mellan de tre parterna i
Smålands-länen med det övergripande syftet att tillgängliggöra Småland och
Öland för nationella och internationella besökare, via den samägda ITplattformen, och därigenom öka tillströmningen av besökare till området.
Utveckling, effektivisering och samordning av plattformen är ett av bolagets
uppdrag, liksom ansvaret för support. En viktig del i bolagets arbete för att skapa
goda utvecklingsförutsättningar, stärkt konkurrenskraft och ökade
besöksströmmar är att bidra till arbetet med att stärka varumärket Småland.
Bolaget har i sin verksamhet haft ett nära samarbete med kommuner,
destinationer och länsturismorganisationer, vilka utgör viktiga målgrupper för
bolaget. Utifrån de förändringar som skett i omvärlden sedan bolaget etablerades
har behoven av utvecklingsinsatser, utöver själva IT-plattformen, förändrats hos
bolagets målgrupper. Den snabba digitalisering som sker påverkar både
användningen av marknadsföringskanaler, bokningsförfaranden och kraven på
enskilda företag inom besöksnäringen.
Som en konsekvens av dessa förändringar har bolagets uppdrag i de föreslagna
dokumenten breddats till att i högre grad innefatta utvecklingsinsatser kopplade
till digitaliseringen av besöksnäringen, inte enbart teknisk utveckling och support
av plattformen. Uppdraget att förvalta de gemensamt investerade tjänsterna och
licenserna inom verksamhetsområdet finns fortsatt kvar.
Bolaget utgör en viktig del i utvecklingen av besöksnäringen i de två länen. I takt
med att digitaliseringen fortgår och ställer nya krav på såväl offentliga
stödfunktioner som enskilda företag inom besöksnäringen ökar verksamhetens
betydelse för den långsiktiga utvecklingen av näringen. Bolaget utgör dock en liten
verksamhet, såväl personellt som i ekonomisk omfattning, vilket gör att
alternativa lösningar för att driva verksamheten bör ses över framöver. De två
ägarna har i samband med övertagandet av ägandet från Smålands Turism AB
inledande diskuterat denna fråga och ser gärna att en översyn görs under 2019.
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1

Allmänt

Organisationsnummer 556952-5966
Beslutad på extra bolagsstämma 2018-08-14
Styrelsen i IT-plattform Småland & Öland AB (nedan kallat Bolaget) har upprättat
denna bolagsordning.

2

Bolagets firma

Bolagets firma är IT-plattform Småland & Öland AB.

3

Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Kalmar kommun.

4

Verksamhet

Bolaget skall bedriva verksamhet bestående i att förvalta de gemensamt
investerade tjänster och licenser inom verksamhetsområdet, som är kopplade till
turismorganisationer, kommuner och destinationer i Kronobergs och Kalmar län
samt att driva och stödja digitaliseringen av kommunikation och marknadsföring
för besöksnäringen i de två länen. utveckla och förvalta en IT-plattform för
turiständamål och därmed tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och
internationella besökare. Likvideras bolaget skall bolagets tillgångar tillfalla
aktieägarna.

5

Ändamål

Bolaget skall genom att stödja och driva digital transformation och ökad digital
förmåga den gemensamt framtagna IT-plattformen, med iakttagande av
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland
och Öland för nationella och internationella besökare.

6

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 150 000 SEK och högst 600 000
SEK.

7

Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 150 st. och högst 600 st.
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8

Styrelsen

Styrelsen skall bestå av fyra (4) till sex (6) ledamöter.
Styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter.

9

Revisorer

Bolaget skall ha en revisor.
Bolaget skall ha en revisor samt en revisorssuppleant.

10 Kallelse
Kallelse till bolagstämman skall ske genom brev med posten eller
elektronisk post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

11 Ärenden på årsstämman
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera
protokollet.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut:
a) Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val av Ordförande, vice Ordförande samt styrelseledamöter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

4
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13 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman:
1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de
närmaste 3 räkenskapsåren.
2. Fastställande av budget för Bolagets verksamhet.
3. Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet.
4. Ändring av Bolagets bolagsordning.
5. Ändring av Bolagets aktiekapital.
6. Vinstutdelning.
7. Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så
skall ske enligt lag eller detta avtal.
8. Beslut om fusion eller delning.
9. Ändring av lokalisering av Bolagets verksamhet.
10. Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.
11. Investering av Bolaget i fastigheter, byggnader, maskiner eller
inventarier till ett sammanlagt investeringsbelopp överstigande
100 000 SEK.
12. Bolagets upptagande av lån eller annan kredit.
13. Väsentlig organisatorisk förändring.
14. Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om
avtalet i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet.
15. Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig
mån påverkar Bolagets verksamhet.
16. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större
vikt.

14 Firmateckning
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande
direktör att teckna bolagets firma.

15 Hembudsförbehåll
Har aktie övergått till annan aktieägare eller till person, som inte förut är
aktieägare i Bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten
skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet
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omfattar. Den nya ägaren av aktien skall genast skriftligen anmäla
övergången till aktiebolagets styrelse. Han skall också visa på vilket sätt
han har fått äganderätt till aktien.
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i
aktieboken eller på annat sätt känd för Bolaget, med anmodan till den, som
önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos Bolagets styrelse inom två månader, räknat från
anmälan hos styrelsen om akties övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan så
långt det är möjligt fördelas i förhållande till deras tidigare innehav av
aktier i Bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av Bolagets
styrelse eller, om någon av de aktieägare som anmält sig begär det, av
notarius publicus.
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag skall
lösningsbeloppet motsvara vederlaget. Lösenbeloppet skall erläggas en
månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag
så lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

16 Offentlighetsprincipen
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som
gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och i
offentlighets- och sekretesslagen.
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Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2019

IT-plattform Småland & Öland AB, nedan kallat ”bolaget”, ägs av Region Kronoberg och
Region Kalmar län (Regionförbundet i Kalmar län t.o.m. 2018-12-31), nedan benämnda
”ägarna”.
Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen på
bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och
det aktieägaravtal mellan ägarna som föreligger.
Bolagets ändamål
Det övergripande målet är att genom digital transformation och ökad digital förmåga
tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare, via den
samägda IT-plattformen, och. Därigenom ska tillströmningen av besökare till området öka.
Uppdrag, samverkan och allmän inriktning på verksamheten
Bolaget ska på uppdrag av ägarna utveckla, effektivisera och samordna den IT-plattform för
turismändamål inom Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, nedan kallad ”ITplattformen”, som har utvecklats av ägarna gemensamt.
Bolaget ska i nära samverkan med befintliga turismorganisationer, kommuner, andra
offentliga intressenter och näringslivet i de två tre länen, samverka och bidra till att skapa
förutsättningar för den digitala utvecklingen av kommunikation och marknadsföring av
besöksnäringen i regionen. De till IT-plattformen anslutna turismorganisationerna,
destinationerna och kommunerna utgör Bolagets primära målgrupper utgörs av
turistorganisationer, destinationer och kommuner samt företag verkande inom
besöksnäringen i de två länen.
Bolaget ska ha tekniskt ansvar, liksom ansvar för support, gentemot parter som har tecknat
avtal om användning av IT-plattformen samt för de regionala hemsidorna för Småland och
Öland.
Uppdraget delas in i två delar:
a) Utveckling
Bolaget ska på uppdrag av ägarna leda och driva digitalisering av kommunikation och
marknadsföring för besöksnäringen i Kronobergs och Kalmar län. Bolaget ska ha det
övergripande tekniska ansvaret inom ramen för investerade tjänster och licenser samt ha
ett utvecklings-, support- och utbildningsansvar.
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b) Förvaltning
Bolaget ska förvalta de gemensamt investerade tjänster och licenser inom
verksamhetsområdet, som är kopplade till turismorganisationer, kommuner och
destinationer i de två länen.
En utgångspunkt för arbetet ska vara
a) de samverkansavtal som är gemensamt framtagna av de tre länen i Småland/Öland.
b) de regionala strategier och gemensamma prioriteringar som bedöms relevanta för
verksamheten.
En viktig del i bolagets arbetssätt är för att bidra till arbetet med att stärka varumärket
Småland genom att, utifrån sitt ansvarsområde, skapa goda utvecklingsförutsättningar, stärkt
konkurrenskraft och därigenom ökade besöksströmmar. utifrån sitt ansvar för ITplattformen, bidra till arbetet med att stärka varumärket Småland.
Bolaget ska identifiera utvecklings- och kompetensbehov inom sitt verksamhetsområde och,
med utgångspunkt i dessa behov, i bred samverkan med relevanta parter initiera och
samordna insatser riktade till i första hand bolagets primära målgrupper.
I övrigt ska bolaget samverka med och utnyttja den kunskap och erfarenheter från regionala
initiativ/projekt som bedöms vara relevanta för att stärka bolagets insatser i det
gemensamma arbetet med att utveckla besöksnäringen. Samverkansprojekt innebär ökade
möjligheter till extern finansiering utöver ägarnas medel, exempelvis genom EU, nationella
aktörer och regionala/kommunala organ, vilket bolaget ska beakta i sådana sammanhang.
Verksamhetsplaner, uppföljning och information
Bolaget ska i årliga verksamhetsplaner redovisa mål för verksamheten i linje med detta
direktiv, hur dessa mål ska mätas och vilka insatser som planeras. Verksamhetsplan ska
skriftligen delges ägarna senast den 1 december året före verksamhetsåret.
I samband med att årsredovisningen avges ska bolaget lämna en rapport till ägarna om
genomförda aktiviteter och grad av måluppfyllelse. Årligen ska bolaget till ägarna lämna
underlag som avser uppföljning av verksamheten enligt kommunallagen och information om
bolagets interna kontroll.
Ägarna äger rätt att ta del av information och handlingar rörande bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska kontinuerligt hålla ägare, finansiärer och samarbetsparter väl informerade
om sin verksamhet.
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Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Bolaget ska tillse att ägarna får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut kan bl.a. avse ärenden som
rör investeringar till belopp överstigande varje ägares årliga finansiering, förvärv och bildande
av dotterföretag, frivillig likvidation, ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet och
ändring av aktiekapital.
Instruktion för verkställande direktör och arbetsordning för styrelsen
Styrelsen skall årligen på första ordinarie sammanträdet efter årsstämman fastställa skriftlig
instruktion för verkställande direktör och styrelsens arbetsordning samt den
rapportinstruktion som skall gälla för Bolaget.
Finansiering
Ägarna har förbundit sig att utan dröjsmål betala de fakturor för nedlagda kostnader
och tjänster som Bolaget tillhandahåller i en omfattning som är i överensstämmelse
med ägarnas budgeterade finansiering.

Finansiering ska under verksamhetsåret ske i proportion till ägarnas aktieinnehav i bolaget.
Till och med år 2017 ska finansiering ske i proportion till ägarnas aktieinnehav i bolaget.
Från och med år 2018 skall finansiering ske i proportion till folkmängden i det län som ägaren
representerar eller om ägarna kommer överens om annat.
Bolaget ska verka för att finansiera delar av verksamheten med medel utöver ägarnas
finansiering i det fall det bedöms relevant.
Övrigt
Detta ägardirektiv har upprättats i tre fyra exemplar, varav ägarna erhållit var sitt och ett
överlämnats till bolaget.

Växjö den
Region Kronoberg

2018

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Kalmar den
2018
Regionförbundet i Kalmar län

Ulf Nilsson
Regionstyrelsens ordförande
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Bilageförteckning:
Bilaga 1.1

Avtal avseende nyttjanderätt Tjänsteutbud Visit Technology.
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Mellan
Regionförbundet i Kalmar län, 222000-0984, Box 76, 391 27 Kalmar och
Region Kronoberg, 232100-0065, 351 88 Växjö ingås härmed följande
AKTIEÄGARAVTAL

1.

Bolaget och dess verksamhet

1.1

Parterna är kommunala och regionala huvudmän i de småländska länen.
Regionförbundet Kalmar i län (Region Kalmar län fr.o.m. 2019-01-01)
representerar därvid Kalmar län medan Region Kronoberg representerar Kronobergs
län.

1.2

Parterna äger gemensamt ett privat aktiebolag, nedan kallat "Bolaget", med ett
aktiekapital om 150 000 kronor fördelat på 150 aktier, Bilaga 1.1. Aktierna i Bolaget
ägs av parterna med hälften vardera. Avtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och
framtida aktier i Bolaget.

1.3

Samtliga aktier i Bolaget skall ha lika rätt.

1.4

Bolaget skall genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med iakttagande av
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, bidra till att tillgängliggöra
Småland och Öland för nationella och internationella besökare genom digital
transformation och ökad digital förmåga. Därigenom ska tillströmningen av besökare till
området öka.

1.5

Bolagets verksamhet skall på uppdrag av Parterna bestå i att driva och stödja
digitaliseringen av kommunikation och marknadsföring av besöksnäringen
i utveckla, effektivisera och samordna den gemensamma IT-plattformen för
turismändamål inom J ö n k ö p i n g s , Kalmar och Kronobergs län. Bolaget har, inom
ramen för gemensamt investerade tjänster och licenser, det övergripande tekniska
ansvaret samt ett utvecklings-, support- och utbildningsansvar. Bolaget skall
förvalta
de
gemensamt
investerade
tjänster
och
licenser
inom
verksamhetsområdet, som är kopplade till turismorganisationer, kommuner och
destinationer i de två länen. Bolaget skall inom sitt uppdrag samverka bedriva ett nära
samarbete med befintliga turismorganisationer, kommuner och näringslivet i respektive
län. Bolaget skall ha tekniskt ansvar, liksom ansvar för support, gentemot parter som har
tecknat avtal om användning av IT-plattformen samt för de regionala hemsidorna för
Småland och Öland.

1.6

Parterna har jämte den tidigare aktieägaren Smålands Turism AB genom särskilt avtal,
Bilaga 1.1 6, överlåtit sina respektive rättigheter till IT-plattformen liksom äganderätten
till vissa inventarier till Bolaget. Bolaget har även tillträtt vissa avtal rörande ITplattformen samarbetsavtal avseende domäner och tjänster kopplat till gemensam regional
webbplats, Bilaga 1.2 och 1.3.

2.

Bolagets firma, säte och aktiekapital

2.1

Bolagets firma skall vara IT-Plattform Småland & Öland AB.

2.2

Bolagets säte skall vara Kalmar.

2.3
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skall äga 75 50 aktier.
3.

Bolagsordning

3.l

Bolagets bolagsordning skall ha det innehåll som framgår av bolagsstämmans senast
fastställda bolagsordning.

3.2

Parterna är ense om att den i punkten 3.1 omnämnda bolagsordningens innehåll endast
får ändras i enlighet med vad som föreskrivs i detta Avtal.

4.

Bolagets lokalisering

4.1

Styrelsens säte skall ha sitt säte i Kalmar kommun skall vara den ort där verkställande
direktören har sin arbetsplats.

5.

Styrelsen

5.1

Bolagets styrelse, som skall företräda parterna, skall bestå av fyra till sex ordinarie
ledamöter, utan några med en suppleanter för vardera part.

5.2

Envar Part skall ha rätt att utse minst två ordinarie ledamöter, med lika fördelning mellan
parterna.

5.3

Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger per år.

5.4

VD skall vara föredragande i styrelsen.

5.5

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

5.6

Styrelsen skall årligen på första sammanträdet efter årsstämman fastställa styrelsens
arbetsordning och den rapportinstruktion som skall gälla för Bolaget samt VDinstruktion. Inget arvode skall utgå till styrelsen.

6.

Bolagsstämma

6.1

Bolagsstämma skall avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt Bolagets bolagsordning.

6.2

Ingen av Parterna äger rösta för mer än 1/2 1/3 av de aktier som är företrädda vid
bolagsstämma.

7.

Ordförande i styrelse och på stämma

7.1

Parterna har rätt att utse styrelseordförande vartannat år.
De parter som representerar turismorganisationerna i de län där Bolaget inte har sitt säte
skall ha rätt att utse styrelseordförande vartannat år.

8.

Insyn i Bolagets verksamhet

8.1

Part skall delge den andra Parten på styrelsesammanträde eller eljest all relevant information
om Bolaget som Part har tillgång till.

8.2

Part äger rätt att när som helst få del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget
som innehas av Bolaget eller Part. Denna rätt får utövas av styrelsemedlem eller annan
person utsedd av Part.

9.

Bolagsstämmans och styrelsens kompetens
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9.1

Beslut i följande frågor skall beträffande punkterna a) - p) alltid fattas av
bolagsstämman och beträffande punkterna q) - s) fattas av styrelsen, varvid alltid enighet
skall föreligga mellan Parterna.
a) Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren.
b) Fastställande av budget för Bolagets verksamhet.
c) Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet.
d) Ändring av Bolagets bolagsordning.
e) Ändring av Bolagets aktiekapital.
f) Vinstutdelning.
g) Beslut om att Bolaget skall träda i likvidation i annat fall än då så skall ske enligt lag
eller detta Avtal.
h) Beslut om fusion eller delning.
i) Ändring av lokaliseringen av Bolagets verksamhet.
j) Beslut rörande inriktningen av Bolagets verksamhet.
k) Investering av Bolaget i fastigheter, byggnader, maskiner eller inventarier
överstigande 100 000 kronor.
l) Bolagets upptagande av lån eller annan kredit.
m) Väsentlig organisatorisk förändring.
n) Avtal om överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren, om avtalet i väsentlig mån
påverkar Bolagets verksamhet.
o) Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar
Bolagets verksamhet.
p) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
q) Anställning eller uppsägning av verkställande direktör.
r) Anställningsvillkor för verkställande direktör.
s) Avtal eller förändring av avtal med någon av Parterna eller någon som är närstående
till Part.

9.2

Förekommer till behandling på bolagsstämma eller styrelsesammanträde sådan fråga
som enligt föregående stycke fordrar enighet mellan Parterna och enighet inte kan uppnås
skall frågan avföras från dagordningen.

10.

Verkställande direktör

10.1

Bolagets verkställande direktör skall utses av styrelsen.

11.

Revisor

11.1

Revisor skall utses i den ordning aktiebolagslagen föreskriver. Bolagets revisor skall
vara auktoriserad.

12.

Firmateckning
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12.1

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden i förening med verkställande
direktören eller av verkställande direktören i förening med en av de ledamöter som är
bosatta i det län där Bolaget har sitt säte. Dessutom skall verkställande direktören ha
rätt att teckna Bolagets firma rörande den löpande verksamheten.

13.

Finansiering

13.1

Med utgångspunkt i den av Parterna gemensamt upprättade indikativa budgeten för
Bolaget, Bilaga 13.1, ska Bolaget ska fakturera Parterna för nedlagda kostnader och
tjänster som Bolaget tillhandahåller i den omfattning dessa är förenliga med Bolagets
verksamhet enligt punkt 1.4 – 1.5 i aktieägaravtalet.

13.2

Parterna förbinder sig att på förfallodagen utan dröjsmål betala de av Bolaget enligt punkt
13.1 utställda fakturorna.

13.3

Fakturering enligt ovan ska ske i proportion till Parternas aktieinnehav i Bolaget.

14.

Principer för vinstdisposition

14.1

Vinstutdelning får inte ske med belopp som medför att Bolagets soliditet kommer att
vara lägre än 25 %.

15.

Sekretess

15.l

Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap om
Bolaget eller annan Part, som Part fått del av på grund av detta Avtal och som
dessförinnan inte var tillgänglig för Part eller är eller blir allmänt känd på annat sätt än
genom brott mot detta Avtal. Ovanstående sekretessförbindelse gäller för part så
länge Part är aktieägare i Bolaget och för en tid av tre år efter det att Part avhänt sig sina
aktier i Bolaget. Om Part blir ensam innehavare av alla aktier i Bolaget skall dock
sekretessåtagandet beträffande Bolaget upphöra att gälla för denne.

16.

Konkurrens

16.1

Parterna förbinder sig att inte bedriva eller på annat sätt främja eller stödja
verksamhet som konkurrerar med den verksamhet som enligt Parternas gemensamma
överenskommelse skall bedrivas av Bolaget. Ovanstående konkurrensförbud gäller för
Part så länge part är aktieägare i Bolaget och för en tid av ett år efter det att Part avhänt
sig sina aktier i Bolaget. Om Part blir ensam innehavare av alla aktier i Bolaget skall
dock konkurrensförbudet upphöra att gälla för denne.

17.

Överlåtelse av Avtalet

17.1

Parts rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal får inte överlåtas eller pantsättas
utan samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av Avtalet och utan övriga
Parters skriftliga godkännande.

18.

Hembudsförbehåll

18.1

För överlåtelse av aktie gäller hembudsklausul i Bolagets bolagsordning.

19.

Överlåtelse till närstående

19.l

Part äger oaktat regleringen under punkterna 18.1 och 19.1 rätt att överlåta sina
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aktier i Bolaget till annan juridisk person som i dess helhet kontrolleras av
regionkommun eller kommunalförbund inom det län vilket Part enligt p. 1.1 ovan
representerar, dock under förutsättning att förvärvande part tillträder detta Avtal.
20.

Avtalets upphörande

20.1

Detta Avtal skall gälla tills vidare och med en ömsesidig uppsägningstid om tolv
månader.

20.2

Om någon av Parterna säger upp Avtalet till upphörande skall bolaget träda i
likvidation per den dag då avtalstiden löper ut. När likvidationen är avslutad skall
överskott respektive underskott fördelas mellan parterna i förhållande till vars och
ens aktieinnehav.

20.3

Bestämmelserna om sekretess och konkurrensförbud i detta Avtal skall oaktat vad
som anges ovan fortsätta att gälla efter Avtalets upphörande i den mån så anges.

21.

Meddelanden

21.1

Uppsägning eller andra meddelanden skall ske genom bud, rekommenderat brev, eller epost till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser.

21.2

Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda
a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran,
c) om avsänt med e-post: vid mottagande av bekräftelse från mottagaren.

21.3

Adressändring skall meddelas Part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

22.

Ändringar

22.1

Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara skriftligen
avfattade och undertecknade av behöriga företrädare för Parterna.

23.

Fullständig reglering

23.l

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet
berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts
av innehållet i detta Avtal med bilagor.

Detta Avtal har upprättats i två tre likalydande exemplar, varav Parterna har tagit var sitt.

Växjö den

november 2018

Region Kronoberg

___________________________________________

Anna Fransson, ordförande i regionstyrelsen
Region Kronoberg

Kalmar den

november 2018

Regionförbundet i Kalmar län

______________________________________

Ulf Nilsson, ordförande i regionstyrelsen
Regionförbundet i Kalmar län
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Missiv beslut
Diarienr: 16RK2006
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2018-10-30

Regionstyrelsen

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2019
Justering och slutlig fastställelse
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 för slutlig fastställelse.
Sammanfattning
Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 fastställdes av regionfullmäktige 6
december 2017. Våren 2018 fastställde regeringen den definitiva ramen. Under 2018 har också
ny fakta framkommit vilket påverkar Kronobergs plan. Detta medför att inför slutlig
fastställelse av Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029, har justeringar och
kompletteringar av planen tvingats genomföras. Senast den 31 december ska slutlig fastställd
plan överlämnas till Näringsdepartementet.
Följande justeringar och kompletteringar har utförts:
 Justering av ekonomisk ram: Regeringen fastställde den 31 maj 2018 den ekonomiska
ramen för landets länstransportplaner och att ramen skulle justeras utifrån uppgifter
från Trafikverket. Vid slutlig fastställelse av Länstransportplanen för Kronobergs län
2018-2029 har ramen justerats, med en minskning på 39,3 miljoner kronor.


Justering av enskilda vägar: I december 2017 fanns enbart en preliminär åtgärdsplan för
länets enskilda vägar. Efter remissbehandling av Trafikverket finns nu en slutlig 5årsplan. Vid slutlig fastställelse av Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029
finns en slutlig åtgärdsplan för enskilda vägar.



Prioritering av länsväg G 941: I december 2017 var LvG 941 Lillagården - Stenbrohult
norr om Fröseke (tidigare namngivning Grönskåra-Fröseke) en av de särskild
prioriterade vägarna för potten Mindre investeringar. Under 2018 har ny mer korrekt
kostnadskalkyl tagits fram och kostnaden överskrider 25 miljoner kronor. Detta
innebär att vägen måste vara prioriterad som namngiven åtgärd i Länstransportplanen
för Kronobergs län 2018-2029 om Trafikverket ska kunna genomföra åtgärder.

Justering av ekonomisk ram
Region Kronoberg tog under 2017 fram Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029,
dvs genomförde prioriteringar utifrån uppgifter om en preliminär ekonomisk ram.
Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 fastställdes av regionfullmäktige 6
december 2017. Region Kronobergs prioritering var då också remitterad och sammanställd.
Därefter överlämnades förslag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Regeringen
fastställde den 31 maj 2018 den ekonomiska ramen för Kronobergs länstransportplan till 768
miljoner kronor. Regeringen beslöt också att den ekonomiska ramen skall ”justeras i
Sida 1 av 2
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Diarienr: 16RK2006
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2018-10-30

förhållande till verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2014-2025 vid utgången
av 2017” samt att respektive län ska slutligt fastställa länsplanen senast den 1 oktober. Vid
regeringens möte den 28 juni 2018 beslöts att tiden för slutlig fastställelse av länsplanens
innehåll förlängs till den 31 december 2018.
Den 6 augusti beslöt Trafikverket om de definitiva ekonomiska ramarna för
länstransportplanerna. Ramen var då justerad utifrån över- respektive underförbrukning som
skett under åren 2014-2017. För Kronobergs del innebar justeringen att ramen till
länstransportplanen för perioden 2018-2029 minskar med 39,3 miljoner kronor till att omfatta
totalt 728,7 miljoner kronor. Att Kronobergs län får en minskning av ramen kan härledas till att
det i under perioden 2014-2017 byggts mer infrastruktur än vad det tidigare tilldelade
ekonomiska utrymmet har medgivit.
Vid justering av Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 har minskningen av ramen
fördelats mellan Större brister utreda/genomföra samt på potten för Mindre investeringar.
Justering av enskilda vägar
I Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 prioriterades att 20,4 miljoner kronor,
dvs 1,7 miljoner kronor per år, ska gå till standardförbättringar på det enskilda vägnätet. Dessa
medel är utöver det som tillskjuts från den nationella planen i så kallade särskilda driftsbidraget
till enskilda vägar. Länstransportplanens medel till enskilda vägar sker via upprättad 5-årsplan
vilken upprättas av Trafikverket. I december 2017 fanns enbart en preliminär åtgärdsplan. Efter
remissbehandling av Trafikverket finns nu en slutlig 5-årsplan för åtgärder på enskilda vägar.
Prioritering av länsväg G 941
I Länstransportplanen som fastställdes av Regionfullmäktige december 2017 prioriterades att
breddningsåtgärder ska vidtas på övriga länsvägar, det vill säga länsvägar med vägnummer 500999. I länstransportplanen prioriteras 48 miljoner kronor för perioden 2018-2029, dvs 4
miljoner kronor per år. Vid fastställelsen av länstransportplanen var LvG 941 Lillagården Stenbrohult norr om Fröseke (tidigare namngivning Grönskåra-Fröseke) en av de särskild
prioriterade vägarna för potten mindre investeringar och med vägnummer över 500. Under
2018 har en åtgärdsvalsstudie och noggrannare kostnads beräkning genomförts. Kostnaden för
att bredda vägen uppgår till ca 37 miljoner kronor. I och med att kostnaden för åtgärden
överskrider 25 miljoner kronor måste vägen vara prioriterad som namngiven åtgärd i
länstransportplanen om Trafikverket ska kunna genomföra åtgärder. I förslag till slutlig
fastställelse av Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 är åtgärden nu namngiven
och finns under Större investeringar, vägobjekt. Efter det att LvG 941 åtgärdats återstår cirka 11
miljoner kronor till övriga länsvägar med vägnummer 500-999, vilka finns kvar i potten mindre
investeringar, vägobjekt. Totalt uppgå potten Mindre investeringar väg till cirka 56 miljoner kronor.
För större namngivna åtgärder måste det finnas en samlad effektbedömning, SEB. Denna är
ännu inte klar för LvG 941. Detta innebär att redaktionella justeringar av länstransportplanen
måste göras efter den har behandlats politiskt av tjänstepersoner och före den lämnas till
Näringsdepartementet.. De redaktionella justeringarna innebär att uppgifter från SEB ska föras
in i planen. Senast den 31 december ska planen vara överlämnad till Näringsdepartementet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga: Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2019, med bilagor.
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Förord
Region Kronoberg har det samlade regionala utvecklingsansvaret för länet. Planering av infrastruktur
är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. I arbetet med regionala
utvecklingsfrågor är processen med att ta fram en ny länstransportplan, eller regional transportplan
som den också kan kallas, ett viktigt arbete. Planen ligger sedan till grund för kommande
infrastruktursatsningar i Kronoberg.
Arbetet att ta fram detta förslag till länstransportplan inleddes när regeringen i mars 2017 lämnade
direktiven till arbetet och beslutade om den finansiella ramen. Denna plan är förvisso ny men bygger
på tidigare lagd plan, vilken antogs av Region förbundet södra Småland i december 2013. Revidering
och utveckling har skett i nära dialog med den nu mer etablerade IKA-gruppen vilken består av
tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Trafikverket. Dialog
har också förts på politisk nivå, framförallt genom regionala utvecklingsnämndens kommunturné och
kommunalt forum.
Länstransportplanen 2018 – 2029 har också sin utgångspunkt i den systemanalys och det
gemensamma positionspapper för infrastrukturinvesteringar i Sydsverige, som har arbetats fram inom
ramen för Regionsamverkan i Sydsverige. Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett
sammanknutet Sydsverige genom att förbättra och utveckla de stråk som går genom länet. Planen
kommer inte enbart att se till de stora stråken. Det mindre vägnätet är också av stor betydelse för
invånarna och näringslivet i länet. Genom särskilt utpekande föreslås satsningar på primära och
övriga länsvägar.
Länstransportplanen 2018-2029 är transportslagsövergripande och kommer att bidra till en utveckling
av ett hållbart trafiksystem. Framförallt tack vare underlaget Cykla i gröna Kronoberg som pekar ut
inriktningen kring vilka cykelvägar som bör utvecklas i länet. Genom att avsätta medel i denna plan
kan regionen tillsammans med kommunerna börja arbetet med ett sammanhållet cykelvägnät i
Kronoberg för både vardagscykling och turism. För att skapa ett hållbart trafiksystem måste också
kollektivtrafiken utvecklas och vara attraktiv. Genom särskilda resurser, utöver länstransportplanens
medel, kommer länets hållplatser att nå den standard som har antagits i Trafikförsörjningsprogrammet för
Kronoberg 2016-2025. Genom utpekande av kollektivtrafikåtgärder i planen kan det arbetet slutföras.

Anna Fransson
Ordförande Regionstyrelsen i
Region Kronoberg
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1 Sammanfattning och inledning
1.1 Sammanfattning
Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller
infrastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i
kapitel 2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på sidan 13 presenteras de i tabellformat.
Prioriteringarna är uppdelade på:
 Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart ska finansieras
genom länstransportplanen.
 Brister att utreda/genomföra, Konstaterade brister som behöver utredas ytterligare
och/eller påbörjan av ekonomiska medel för åtgärden till kommande planer.
 Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt inom
områdena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för region Kronoberg.
 Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets- och miljöåtgärder, kollektivtrafikåtgärder samt
bidrag till enskilda vägar och driftbidrag till flygplats.
I kapitel 3; Uppdrag och nationella riktlinjer, presenteras regeringens riktlinjer för
infrastrukturplaneringen samt det regelverk Trafikverket har angett och som Region Kronoberg i
egenskap av Länsplaneupprättare har att förhålla sig till.
I kapitel 4 -6 sammanfattas Region Kronobergs argument och motiv till de prioriteringar som
presenteras i kapitel 2. Primärt bygger det som tas upp i kapitlen på ställningstaganden och remissvar
som har behandlats av regionstyrelsen och av regionala utvecklingsnämnden Även sammanfattning av
betydelsefulla och relevanta strategier vilka är antagna av regionfullmäktige tas upp i kapitlen.
För invånare och näringsliv ska infrastrukturen fungera oavsett administrativa gränser. I kapitel 7
beskrivs Region Kronobergs syn på vad som måste prioriteras i nationell transportinfrastrukturplan,
dels ur det gemensamma sydsvenska perspektivet och dels fördjupningar som enbart berör
Kronobergs län. Sverigeförhandlingen och investeringarna i ny stambana kommer, av vad som är
känt idag, inte att påverka länstransportplanens investeringar under planperioden. Arbeten med ny
stambana är dock av stor betydelse för Kronoberg. I kapitlet har också Region Kronobergs syn och
uppfattning om arbetet med ny stambana sammanfattats.
Slutligen i kapitel 8 återfinns de konsekvensbeskrivningar som har och kommer att utföras utifrån de
prioriteringar som presenteras i Länstransportplanen.

1.2 Inledning
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attraktiva boende- och
livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, pekas på att
samhället måste planeras med en helhetssyn där hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur
och samhällsbyggnad bidrar till att stärka tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska
vara strategiskt, och utgå från ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av
varandras kvalitéer i platser, orter, städer och regioner.
Stråkbygden Kronoberg
Kronobergs län har glesa strukturer och är sett till folkmängden det fjärde minsta i riket. Länet
genomkorsas av flera järnvägar och riksvägar och har med det fått en stråkstruktur där cirka 87
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procent av befolkningen bor utmed stråken och cirka 91 procent arbetar i stråken. Alla kommuner i
Kronoberg gränsar till ett annat län och således finns starka kopplingen mellan olika orter i länet, och
till orter utanför länet. Beroende på var i länet man befinner sig finns flera större regionala
centrumstäder – Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping – inom
ett rimligt pendlingsavstånd. Genom Regionsamverkan Sydsverige sker ett aktivt samarbete för att
komplettera och dra nytta av varandras kvalitéer i hela södra Sverige. För att skapa miljömässigt
hållbara pendlingslösningar är satsningar på järnvägssystemet av central betydelse. Även utvecklingen
av busstrafik är viktigt. För det exportinriktade näringslivet i regionen och för den ökade satsningen
på turismen är möjligheten till snabba transporter väsentlig. Här spelar förutom järnvägen även
flygtrafiken en viktig roll. En fortsatt utveckling av Småland Airport är därför av strategisk betydelse.
Bra kommunikationer underlättar tillgängligheten och är en förutsättning för större och effektivare
arbetsmarknadsregioner. En stark tillgänglighet minskar sårbarheten i en region och attraherar också
arbetskraft. Rörlighet inom och mellan regioner medför bättre möjligheter att matcha utbud och
efterfrågan på arbetskraft och den samlade kompetensen kan tillvaratas bättre. Kopplingen mellan de
större arbetsmarknaderna inom länet är och kommer att vara av stor betydelse, men även den mellan
orter i Kronobergs län och större orter utanför regionen. En fortsatt specialisering på
arbetsmarknaden leder till en ökad geografisk koncentration av nya arbetstillfällen, vilket bidrar till
regionförstoring. Det handlar också om att skapa och bidra till attraktiva och dynamiska miljöer vilka
fungerar som magneter och därigenom drar till sig kunskap, kapital, och kreativa individer - och
bidrar till en förstärkning av regionen, så kallad regionförstärkning. Bra kommunikationer förstärker
dessutom möjligheten till delaktighet i samhället och knyter samman boende, arbete, utbildning,
service, kultur, rekreation och fritid.
Satsning på kollektivtrafik
Utvidgade arbetsmarknadsregioner och ökad geografisk rörlighet kan också medföra negativ
miljöpåverkan. Målkonflikten mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet blir tydlig.
Trafiken står för en stor del av koldioxidutsläppen och för att miljöbelastningen ska minskas krävs att
andelen förnyelsebart drivna fordon och effektiva kollektivtrafiklösningar ökar. För att främja hållbar
regional utveckling i hela länet behöver vi planera efter våra specifika förutsättningar. Kronobergs
fördel ligger i sin tydliga stråkstuktur och att järnvägen genomkorsar länet. Av länets 51 tätorter finns
det tågstation i 11 av dessa orter. För orter utan tågtrafik är det viktigt att busstrafiken utvecklas och
upplevs som attraktiv. Genom det skapas möjlighet till att främja en god rörlighet som möjliggör för
människor att bo och verka utifrån deras preferenser och sociala nätverk. Det krävs dock en
helhetssyn och samhandling mellan kommuner, region och andra aktörer.
Kollektivtrafik måste involveras tidigt i den fysiska planeringen och planeras med ett
helhetsperspektiv där hänsyn tas till olika gruppers behov och förutsättningar. Män och kvinnor har
olika resebeteenden när det gäller arbetsresor och det är därför centralt att beakta jämlikheten i det
vardagliga resandet. Ett väl fungerande samspel mellan olika trafikslag underlättar och stimulerar
nyttjandet av kollektivtrafiken.
Satsning på cykel
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa.
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor
upp till 12–15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. Av invånarna i regionen bor cirka 60
procent inom 30 minuts radier med cykel från respektive kommuns centrum. I regionen är dock
bilberoendet starkt, vilket har sitt ursprung i befolknings-, boende- och arbetsplatsstruktur i länet.
Cykeln ska ses som en del av eller hela resan. För att åstadkomma detta krävs insatser inom en rad
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områden – infrastruktur, planering och uppföljning, regler och vägvisning, organisation och
samverkan, kunskapsuppbyggnad samt kommunikation. Den största potentialen att snabbt öka
andelen resor med cykel bedöms i första hand finnas inom eller till tätorter. Inom cykelturism finns
också en stor potential för tillväxt i regionen. För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i
Kronobergs län genomfördes 2016 en kartläggning av brister, behov och önskemål av nya cykelvägar.
Parallellt med kartläggningen arbetades ett inriktningsunderlag (benämns ibland som cykelstrategi)
fram för hur länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering. Ett 30-tal
cykelvägar har prioriterats och analyserats (benämns ibland som cykelplan). Arbetet med brister,
inriktning och prioritering har samlats under namnet ”Cykla i gröna Kronoberg”
Satsning på mindre vägar
Med länets boendestruktur och med omfattande transporter inom skog och industri är länet
beroende av ett finmaskigt vägnät med god standard och bra underhåll. Skogstillväxten och länets
övriga tunga tillverkningsindustri gör länet beroende av robust infrastruktur med sammanbindande
stråk och noder. Flera industrier är verksamma utanför de större tätorterna och är därför beroende av
god tillgänglighet till olika kommunikationssystem. Goda kommunikationer gör det möjligt att pendla
till arbete på längre avstånd från bostaden. Därigenom ökas individens valmöjligheter och företagen
får en bredare rekryteringsbas. Kronobergs län är ett av få län i riket som har nettoinpendling.

1.3 Infrastruktur som berörs av länstransportplanen
Region Kronoberg får i egenskap av länsplaneupprättare och genom förordningen
1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur möjlighet att upprätta en länsplan
till ledning vid fördelning av medel för investeringar och förbättringsåtgärder
(standardförbättring). Det är dock Trafikverket som ansvarar för att genomföra
de utpekade åtgärderna samt att lagar och regler för infrastrukturutbyggnad
följs.
Det är således Trafikverket som är infrastrukturhållare av det statliga väg– och
järnvägssystemet. De statliga medel som årligen tilldelas Trafikverket inom
anslagsposten ”Reg” fördelas på objekt i den årliga verksamhetsplan med fyraårig utblick som
beslutas av Trafikverket. Verksamhetsplanen utformas i enlighet med den inriktning som fastslagits
av regionerna i de regionala planerna med erforderlig anpassning för ett rationellt genomförande.
Trafikverket har förutom ansvaret att genomföra de standardförbättrande åtgärderna på det statliga
vägnätet ansvar för drift och underhåll vilket handlar om att vägar ska bibehålla sin bärighet, vara
tjälsäkrare, lägga ny beläggning, snöröjning med mera.
Vilka vägar berörs av länstransportplanen?
Sveriges vägnät består av cirka 9 850 mil statliga vägar, 4 100 mil kommunala gator och vägar och
cirka 43 000 mil enskilda vägar. Motsvarande uppgifter för Kronoberg är 360 mil statlig väg, xxx mil
kommunala gator och 390 mil enskilda vägar som är statsbidrags berättigade.
Tabell: De statliga vägarna delas in i följande kategorier:
Kategori

Vägnummer

Antal mil i G-län

Europa vägar

Europavägar är en form av riksväg

E4

8,3 mil

Övriga riksvägar

Benämns vanligtvis enbart som riksväg,
Rv
Benämns vanligtvis som länsväg, Lv

1 - 99

48 mil

100 - 499

32 mil

Primära länsvägar
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Övriga länsvägar

Benämns ibland som länsväg eller som
sekundäras eller tertiära länsvägar.

500 - 999

276 mil

Europavägar är ett vägnät som förbinder Europas länder. Europavägar numreras med ett E följt av
ett tal med ett till tre siffor. FN:s ekonomiska kommission för Europa är ansvarig myndighet för
numreringen av europavägarna. I Kronoberg finns endast Europavägen E4.
Riksväg kallas i Sverige de vägar som har vägnummer från 1 till och med 99. Riksvägarna håller ofta
en relativt hög standard och passerar ibland genom flera län. Riksvägarna med låga nummer ligger i
söder och de med höga ligger i norr. I Kronoberg finns följande riksvägar: Rv 15, Rv 23, Rv25, Rv 27,
Rv 28, Rv 29, Rv 30, Rv 31, och Rv 37.
Primära länsvägar har en gemensam nummerserie i hela Sverige och kan, namnet till trots, sträcka
sig över länsgränser. Primära länsvägar har nummer 100–499 och numret skyltas vid vägen. I
Kronoberg finns följande vägar: Lv 116, Lv 117, Lv 119, Lv 120, Lv 122, Lv 124, Lv 125 och Lv 126.
Övriga länsvägar benämns ibland som sekundära och tertiära. Även begrepp som det finmaskiga
vägnätet eller det kapillära vägnätet förekommer. Övriga länsvägar har vägnummer över 500. De är
unika per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer. För att hålla isär dem sätts
vanligtvis länsbokstaven framför numret. Sammanlagt finns i Kronobergs län 367 vägar i kategorin
övriga länsvägar. LvG 500-599 (90 st), LvG 600-699 (94 st), LvG 700-799; (68 st) LvG 800-899 (73
st) och LvG 900-999 (42 st).
Av de kategoriserade vägarna finns vissa nationella vägar som är särskilt viktiga för Sverige, vilka har
beteckningen Nationell stamväg. Riksdagen beslutade 1992 vilka vägar som skall vara nationella
stamvägar. De är tänkta som rekommenderade huvudvägar både för långväga lastbilar och långväga
persontransport. Skillnaden är framförallt att de planeras i den nationella vägtransportplanen, till
skillnad från övriga vägar som planeras länsvis. De har också en särskild, lite större budget. De skyltas
dock inte på något särskilt sätt i Sverige. Därför ser inte trafikanterna skillnad på vare sig skyltning,
nummerserie eller i kartor mellan riksvägar som är stamvägar och övriga riksvägar.
För standardförbättringar på vägnätet i Kronoberg ansvarar Trafikverket genom medel från den
nationella planen för de nationella stamvägarna, vilket i Kronoberg är E4 och Rv 25.
Standardförbättringar på det övriga vägnätet sker via prioriteringar och medel från
länstransportplanen.
Vilka järnvägar berörs av Länstransportplanen?
Kronoberg genomkorsas av fyra järnvägar, vilka är Södra Stambanan, Kust-till-Kust banan,
Markrydsbanan och Sydostlänken. Till skillnad från vägnätet ligger hela ansvaret för järnvägen hos
Trafikverket genom den nationella planen, dvs. både för drift underhåll och för utveckling av
järnvägssystemet.
Även om huvudansvaret för järnvägen vilar på Trafikverket, så har Region Kronoberg och tidigare
Regionförbundet södra Småland varit initiativtagare och drivande för att utveckla järnvägssystemet. I
början av 2000-talet fanns enbart 5 stationer och idag finns det 11 stationsorter med tågstopp. Inom
en radie på 1 km från stationen i dessa orter bor cirka 30 000 invånare dvs. cirka 15 procent av länets
befolkning, men betydligt fler kan dra nytta av smidiga kommunikationer. Stationerna trafikeras idag
med Öresundståg, Pågatåg och Krösatåg. Region Kronoberg finansierar årligen tågtrafik för ca 65
miljoner kronor för att länets invånare på ett smidigt sätt ska kunna transportera sig med tåg till
utbildning, jobb och fritid.
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Att det idag finns 11 stationsorter i Kronoberg är tack vare ett nära samarbete med Trafikverket,
med- och samfinansiering från regionen, kommuner och EU-projekt samt att kommunerna har
förskotterat stora belopp till Trafikverket av statens andel i projekten. Under åren 2009-2014 har sex
EU‐projekt avseende järnvägsinvesteringar genomförts inom infrastrukturområdet. Dessa projekt har
resulterat i ett nytt resecentrum i Alvesta, sex nya stationer, tre nya mötesspår, en extra plattform i
Markaryd samt delfinansiering av ombyggnaden av Växjö bangård. Projekten hade med stor
sannolikhet inte kunnat finansieras och genomföras utan EU-medel och ett drivande regionalt arbete.
Tabell: Sammanställning av järnvägsinvesteringar med sam- och medfinansiering
Projekt

Totalt

Pågatåg nord ost
Ny station Gemla
Ny station Vislanda
Ny station Diö
Ny station Markaryd
och plattform
Pågatåg Nordost
Växjö bangård
TSS Tågstopp södra
stambanan
Ny station Moheda
Ny station Lammhult
(Ny station Stockaryd
(1)
TUSS Tillväxt och
utveckling i S Sv
Mötesstation Åryd
Alvesta resecentrum
Mötesstation Örsjö (2)
Räppe

NP
Nationell
plan

Var av från:
Samfinansiering
Region & EU
LTP
medfinansiering

Kommunal
medfinansierin
g

Kommunal
förskottering

18,6

31,8

105,9

153,9

103,5

217,0

91

70,0

20,0

36,0

40,0

37,1

15,8

0,4

8,3

12,6

1,6

142,1

35,4

50,0

42,6

14,1

20,0

44,0

5,3

2,7

33,8

2,2

Planerad åtgärd
Mötesspår Skruv

117,0

81,9

35,1

Totalt

711,1

332,9

159,7

123,4

96,7

1)

167,4

Åtgärden har ingått i projektet, men ligger utanför Kronoberg. Kostnaden för åtgärden är ej med i sammanställningen

Tabell över samtliga åtgärder sedan 2009 som genomförts i Kronobergs län där byggnationen har skett via sam- och
medfinansiering från Region Kronoberg och kommuner i Kronobergs län. Tabellen visar också den kommunala
förskotteringen till åtgärden. Större delen av förskotteringen är återbetald till kommunerna.
Under de senaste 10 åren och med den planerade åtgärden i Skruv har Region Kronoberg medverkat
till att infrastrukturåtgärder till en total kostnad på cirka 711 miljoner kronor har kunnat genomföras i
länet. Av den totala kostnaden har regionen tillsammans med flera av länets kommuner
medfinansierat cirka 31 procent av kostnaderna och regionen via samfinansiering finansierat cirka 22
procent av kostnaden. Medfinansiering innebär att kommunala medel eller t.ex. EU-bidrag
medfinansierar åtgärden. Samfinansiering innebär att statliga medel via nationell plan samverkar med
statliga medel via länstransportplanen för byggnation och finansiering av objektet. Utöver detta har
flera av länets kommuner förskotterat dvs. lånat ut medel till staten. Motivet för förskottering är att få
till stånd en tidigare byggstart. Dessa medel återbetalas sedan till kommunerna.
Utöver de uppräknade åtgärderna har Region Kronoberg inom ramen för Baltic-Link medverkat till
upprustningen av Kust-till-Kustbanan och hela sträckan mellan Emmaboda och Karlskrona.
Totalkostnaden för åtgärden var cirka 1 miljard kronor.
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Region Kronobergs syn på sam- och medfinansiering
Även om Region Kronoberg har bidragit till sam och medfinansiering finns det anledning att
tydliggöra Region Kronobergs syn på sam- och medfinansiering. Region Kronoberg är av den åsikten
att kommuner och region inte ska behöva finansiera eller medfinansiera det som är ett direkt statligt
ansvar. Detta strider mot finansieringsprincipen och region Kronoberg ser en liknande utveckling
inom flera sektorsområden. Kommuner och regioner ska inte behöva höja skatten eller omprioritera
annan verksamhet för att finansiera statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de
ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektorn, och gäller i båda riktningarna.
Region Kronoberg anser vidare att man tar ett stort ansvar för infrastrukturen redan idag genom att
göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig. Speciellt trafikeringskostnaderna både på väg och på
järnväg blir en stor kostnad för regionen, vilket också måste ses som en medfinansiering för ett väl
fungerande transportsystem. De sex sydsvenska regionerna som samarbetar inom ramen för
Regionsamverkan Sydsverige, finansierar kollektivtrafiken till ett värde av sammanlagt cirka 4
miljarder kronor per år för att skapa en fungerande kollektivtrafik.
Region Kronoberg ser dock att sam- och medfinansiering kan vara aktuell i vissa fall, förutsatt att hela
kostnadsbilden är klar innan investeringen påbörjas. Region Kronoberg har tillsammans med flera av
länets kommuner medverkat och bidragit till att genomföra åtgärder på järnvägen.

1.4 Arbetet med Gröna tråden i Länstransportplanen
Nedan beskrivs kortfattat hur framtagandet av länstransportplanen har beaktat Region Kronobergs
arbetsmetod, Gröna tråden. Arbetet med länstransportplanen inleddes med att en processplan togs
fram, presenterades för och antogs av regionala utvecklingsnämnden i oktober 2016. Processplanen
beskrev syftet med länstransportplanen, presenterade en tidsplan, pekade på prioriteringsområden,
arbetsmetod, intressenter med mera.
Förändringslogik: Syftet med länstransportplanen är att visa på regionens prioriteringar inom
infrastrukturområdet. Länstransportplanen skall upprättas med hänsyn till de samlade
transportbehoven inom regionen. Länstransportplanen är regionens beställning till Trafikverket över
hur regionen vill att den regionala infrastrukturen ska utvecklas i länet. Det är dock Trafikverket som
är ytterst ansvarig att planen genomförs utifrån de ekonomiska ramar som årligen anges av
regeringen. Arbetet med länstransportplanen har pågått sedan hösten 2016 och parallellt med
framtagandet har Region Kronoberg inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige arbetat med att ta
fram systemanalys, positionspapper och gemensamma sydsvenska prioriteringar. Det arbetet har ut
gått från det sydsvenska perspektivet men har också haft påverkan på Region Kronoberg.
Intressentanalys: Framtagandet av länstransportplanen är en dialogprocess som sker i samråd med
olika aktörer i länet. I processplanen presenterades samtliga intressenter. De viktigaste intressenterna
är framförallt Trafikverket, regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige och länets åtta kommuner.
Vid framtagandet av Länstransportplanen har löpande dialog förts med dessa intressenter.
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Samhandlingstrappan:
Infrastrukturplanering är en långsam process
som kräver samhandling på olika nivåer för
att framgång ska uppnås. Det är oftast
mycket stora investeringar som kräver flera
års planering. Men innan planeringen kan
påbörjas behöver också olika intressenter
gemensamt enas kring prioriteringar
framförallt för att bristerna och behovet av
åtgärder långt överskrider de tillgängliga
resurserna. I och med att tidshorisonten är
lång och kan sträcka sig över flera
mandatperioder bygger
infrastrukturplaneringen också på ett
förtroende mellan intressenter.

Arbetsmetod Gröna tråden
I Gröna Kronoberg 2025 presenteras en arbetsmetod för
att nå hållbar utveckling som utgår från ett
utmaningsdrivet arbetssätt med samhällsutmaningarna i
centrum. Regional utveckling genomförs av många
aktörer som har, och kan ta, olika roller för att lösa
utmaningarna. Nedan beskrivs verktygen i Gröna
tråden.
Förändringslogik - ett verktyg som tydliggör vad som
ska förändras, hur det ska gå till samt vilka resurser som
finns tillgängliga för arbetet. Det är också ett verktyg
som säkerställer att förändringsarbetet leder mot
uppsatta mål.
Intressentanalys - ett verktyg som ska tydliggöra vilka
som påverkas av och kan påverka utvecklingsarbetet.

Lärandecykel: Region Kronoberg är en liten
och relativt ung organisation där erfarenhet
och rutiner för infrastrukturplanering är
skiftande. Därför har det funnits en ambition
om att allt underlagsmaterial som berör
infrastrukturplanering ska vara så pedagogiskt
som möjligt. En effekt av detta är att visst
material kan upplevas som omfattande.
Dokumentet har strukturerats på så sätt att
ställningstaganden lätt kan återfinnas.

Samhandlingstrappan - ett verktyg som hjälper
aktörerna att, på olika nivåer, i olika sektorer, agera
effektivt för att möta gemensamma samhällsutmaningar
som inte kan lösas av en enskild aktör.
Lärandecykel – ett verktyg för att planera ett
systematiskt lärande och förvaltning av kunskap.
Kompetent ledarskap – ett verktyg för att utveckla
kompetent ledarskap är strategiskt
kompetensutvecklingsarbete.
Jämställdhets- och mångfaldsintegrering – ett verktyg
för att synliggöra eventuella skillnader i förutsättningar
och behov mellan flickor, pojkar, kvinnor och män, så
att insatser kan riktas till olika målgrupper.

Som en del i lärandecykeln har också ett
arbete påbörjats för att på ett bättre sätt
kunna arbeta mer systematiskt med
hållbarhetsfrågor är utifrån en miljö- och
socialkonsekvensbeskrivning (MSKB). Syftet är att på ett bättre sätt kunna beakta och ta hänsyn till
aspekter så som barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp,
jämlik hälsa, jämlika levnadsvillkor och hållbar kollektivtrafik för alla, integrera intersektoriella
perspektiv inom transportinfrastrukturplaneringen, för att nämna några. Detta för att systematisera
arbetet med aspekterna i det regionala tillväxtarbetet och stötta genomförandet av de mål som finns
inom hållbarhetsområdet. Målsättningen är att den ska bifogas som bilaga till slutversionen av
länstransportplanen.

Kompetent ledarskap: För att kunna medverka till ett kompetent ledarskap är ett viktigt moment att
länstransportplanen är väl förankrad bland intressenterna. Som en del i det arbetet besöktes samtliga
kommuner under hösten 2016 i regionala utvecklingsnämndens kommun turné. I mars 2016 togs
länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt forum. På det årliga regionala seminariet
Vårforum i juni 2017 presenterades remissversionen av Länstransportplanen. I slutet av
remissperioden, dvs i mitten av september 2017, bjöd regionen in politiker och berörda tjänstemän
samt Trafikverket till en regional hearing där kommunerna fick framföra sina synpunkter på planen.
Parallellt med detta har också den så kallade IKA-gruppen (infrastruktur och kollektivtrafik
arbetsgruppen) träffats vid ett flertal tillfällen. Gruppen består av tjänstepersoner från länets

9
Page 386 of 528

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen. Inför slut justeringen av länstransportplanen
presenterades förändringarna på kommunalt forum i oktober 2018.
Arbetet har också präglats av en bred förankring inom Region Kronoberg. Formellt ligger det på
Regionala utvecklingsnämnden att bereda länstransportplanen. Efter behandling av Regionstyrelsen
är det Regionfullmäktige som antar planen. Infrastrukturfrågor som tas upp i den nationella planen
och frågor kopplade till Sverigeförhandlingen behandlas av Regionstyrelsen. Arbetsgruppen för
infrastruktur inom Sydsvensk regionsamverkan har också sin förankring i Regionstyrelsen. Eftersom
både Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden är ansvariga för infrastrukturfrågor beslöt
Regionala utvecklingsnämnden i processplanen för länstransportplanen att en ”politisk
infrastrukturgrupp” skulle inrättas som politisk styrgrupp för arbetet och för att underlätta
samordningen. Gruppen har bestått av politiska företrädare från både regionstyrelsen och regionala
utvecklingsnämnden. Gruppen har träffats cirka en gång i månaden och tillsammans med
tjänstepersoner från regionen drivit arbetet med infrastrukturplaneringen framåt.
Jämställdhets- och mångfaldsintegrering: Det finns tydliga jämlikhets- och
jämställdhetsdimensioner när det gäller rörlighet. För att få in detta perspektiv i
transportinfrastrukturplaneringen var och är ambitionen att framtagandeprocessen av
länstransportplanen ska belysa detta. Det handlar om att alltid ifrågasätta huruvida både kvinnor och
mäns förutsättningar, värderingar och prioriteringar ges lika stort utrymme, vilka som gynnas och
missgynnas i planeringen, samt om en satsning här innebär att den uteblir någon annanstans. Arbetet
med att ta fram en metod för miljö- och social konsekvensbeskrivning, MSKB, har inletts som ett led
i att bättre belysa dessa frågor på ett systematiskt sätt.
Underlag som i dag används för prioriteringar i länstransportplanen bygger på metoder som har
arbetats fram och antagits av Trafikverket. Av betydelse är framförallt åtgärdsvalsstudier, ÅVS och
samlad effektbedömning, SEB. Metoderna belyser jämlikhets- och jämställdhetsdimensioner men
behöver utvecklas och kommuniceras på bättre sätt.
Det handlar också om att kunna redovisa och belysa jämställdhet utifrån representation på möten.
Fram till och med oktober 2017 och från det att processplanen antogs hölls det 18 möten som har
behandlat länstransportplanen. På dessa möten har 62 % varit män, 37 % kvinnor och 1 %
ungdomar.
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2 Regionala investeringar i Kronobergs län
2018-2029
I detta kapitel presenteras hur Region Kronoberg har genomfört och kommer att genomföra
prioriteringar under planperioden. I kapitlet presenteras också de större namngivna investeringarna
och bristerna i länet. Under rubriken mindre investeringar presenteras den så kallade potten för
anpassning av transportinfrastrukturen, det vill säga åtgärder under 25 miljoner, som regionen har för
avsikt att genomföra under planperioden. Vidare presenteras regionens samfinansiering till den
nationella planen samt vilka principer länet har för sam- och medfinansiering. Slutligen tar kapitlet
också upp hanteringen av bidrag, det vill säga den statliga medfinansieringen till mindre åtgärder.

2.1 Principer för prioriteringar
Prioritering av infrastrukturobjekt har ingen enkel logik att förhålla sig till. Samhället är komplext och
olika intressen ska vägas samman. Målkonflikter måste ständigt hanteras och flera intressen och
intressenters synpunkter ska beaktas. Prioritering av infrastruktur är också en process som stäcker sig
över lång tid och görs i flera moment. Det kan ta flera år från det att bristen konstateras till det att
åtgärden kan pekas ut för genomförande, varpå det oftast tar ytterligare en tid innan utpekad åtgärd
kan genomföras. I kapitel 4 – 6 har Region Kronobergs utgångspunkter och ställningstaganden som
berör infrastruktur sammanfattats. Av dokument med särskild betydelse för prioriteringen kan
nämnas det som tagits fram inom ramen för regionsamverkan Sydsverige positionspapper och
prioriteringar samt Region Kronobergs utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg 2025.
Prioriteringarna i denna plan bygger på det som slogs fast i Länstransportplanen för 2014 – 2025. De
utpekanden av objekt som slogs fast i den planen och inte ännu är genomförda kommer att ligga fast
även i Länstransportplanen 2018-2029. Dessa objekt brukar omnämnas som ”låsning i plan”. Som
låsta objekt finns både större och mindre åtgärder. En förutsättning för objekt som prioriteras i
planen, och då för både för låsta och nya objekt är att åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma
enligt Trafikverkets beräkning av nettonuvärdeskvoten (NNK), det vill säga har ett positivt värde.
För att stärka möjligheten till att prioritera cykelvägsutbyggnad i länet har Cykla i gröna Kronoberg tagits
fram, vilken består av inriktningsunderlag och prioriteringsunderlag av ett 30-tal cykelvägsobjekt.
Prioriteringarna som presenteras i denna plan bygger också på en dialog med intressenter, framförallt
kommuner och Trafikverket. Dialogen inleddes med regionala utvecklingsnämndens kommunturné
hösten 2016. I mars 2017 togs länstransportplanens prioriteringar upp på Kommunalt forum.
Förutom att länstransportplanen kommer att sändas på remiss ska den också tas upp på kommande
Vårforum i juni 2017. Parallellt med detta har också den så kallade IKA-gruppen (infrastruktur och
kollektivtrafikarbetsgruppen) träffats vid ett flertal tillfällen. Gruppen består av tjänstepersoner från
länets kommuner, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län.
För att göra avvägningar och slutliga prioriteringar till denna länstransportplan utsåg regionala
utvecklingsnämnden en politisk styrgrupp, vilken består av representanter från regionstyrelsen och
regionala utvecklingsnämnden. Gruppen har träffats cirka en gång i månaden under framtagandet.

2.2 Ekonomisk sammanställning
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Region Kronobergs prioriteringar utgår från
tilldelningen i planeringsdirektivet som för
Region Kronoberg var 768 mkr. Efter beslut av
regeringen och uppgifter från Trafikverket har
den tilldelade ramen justerats i förhållande till
utfallet av upparbetade medel för nuvarande
planperiod. Region Kronoberg fick en
minskning av ramen med 39,3 miljoner kronor.
Justeringen har skett genom att potten till Större
brister utreda/genomföra och potten till Mindre
investeringar har minskats. Den ekonomiska
sammanställningen bygger på uppgifter om en
tilldelad ram på 728,7 miljoner kronor.
Fördelningen av medel mellan olika transportslag framgår av diagrammet till höger. Det bör
poängteras att Region Kronoberg tillsammans med Trafikverket och några av länets kommuner
genom särskilda ansökningar för perioden 2016-2020 har tilldelats cirka 90 miljoner kronor till
kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Dessa medel ingår inte i fördelningstabellen. De
kollektivtrafikåtgärder som kommer att genomföras med det särskilda anslaget bidrar till att uppfylla
målen enligt trafikförsörjningsprogrammet, vilket är prioriterat av regionen. Hade inte denna
förstärkning getts skulle fördelningen i länstransport planen varit annorlunda.
Tabell: Länstransportplanen 2018-2029 är uppdelad enligt följande:
Åtgärd
Större investeringar
Samfinansiering järnväg
Vägobjekt
Mindre investeringar
Väg
Cykel
Kollektivtrafik
Mobility management
Bidragsobjekt
TS trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Enskilda vägar
Driftbidrag flygplats

Kommentar
Namngivet objekt på järnväg som ska samfinansiärs med nationell plan
Namngivna objekt med en total kostnad över 25 miljoner kr.
Objekten är lagda i prioritetsordning, överst är viktigast
Pott för anpassning av transportinfrastrukturen, där den uppskattade
kostnaden för åtgärden ligger under 25 miljoner kronor.

Tabell: Länstransportplanen 2018-2029 är i princip uppdelad i följande kolumner:
Genomförande

Utredningsfas

År 1-3 åtgärden är klar för
att genomföras
Kostanden för åtgärden
utredd och ev. fördelad

Brister

År 4 – 6 åtgärden är i princip klar för att
År 7 – 12, bristen är definierad
genomföras viss utredning kvarstår
ytterligare utredningar behövs.
Kostnaden för åtgärden är uppskattad.
Kostnaden för åtgärden är preliminär.
Beloppet som anges kan justeras i
Beloppet som anges kan justeras i
kommande plan
kommande plan
För objekt där genomförandeår är känt har kostnaden tagits upp på det aktuella året.
Om genomförandeår inte är bestämt har avsatt belopp i planen tagits upp i kolumnen ”Summa LTP 2018-29” samt
markerat med X för troligt genomförande.
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Sammanställning länstransportplan 2018-2029
Åtgärd (tkr)
Störreinvestering
Samfinansiering järnväg
Mötesspår Skruv
Partiellt dubbelspår
Alvesta-Växjö

Total
kostnad

Tot. 117 000
LTP 35 100
300 000

2018

2019

2020

2021-2023

2024-2029

21 000

Summa
LTP 2018-29

21 000
30 000
51 000

Större investeringar
Vägobjekt
Rv 23 Älmhult-Ljungstorp
Ink. Förbi Älmhult
Rv 23 Huseby-Marklanda
Väg 941 LillagårdenStenbrohult
Väg 834 Hovmantorp
Korsning med jvg
Rv 27 Säljeryd-Växjö
etappindelning
Större brister utreda/
genomföra
Lv 126 Förbi Alvesta
Södra länken Växjö
Mindre investeringar
Vägobjekt
Cykelvägar
Kollektivtrafik
Påverkans åtgärder
Bidragsobjekt
Trafiksäkerhet och miljö,
Kollektivtrafik
Enskilda vägar
Driftbidrag flygplats

Summa:

78 000

%

9 021

34 815

177 000
37 300

16 164

60 000

17 815

X

X

X

X

X

40 000

7%

X

37 000
X
X

196 000

177 000

40 000
80 000
394 000

54 %

41 583

6%

56 759
49 965
12 556
3 767
123 047

17 %

X
X

55 000

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

6 000

6 000

6 000

18 000

36 000

72 000

1 700
2 200
9 900

1 700
2 200
9 900

1 700
2 200
9 900

5 100
6 600
29 700

10 200
13 200
59 400

20 400
26 400
118 800

49 096

48 890

48 054

187 092

395 568

728 700

Tabell: Ekonomisk sammanställning av Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029. Markering med X, är troligt
genomförande år eller period. Att ”Totalkostnad” överensstämmer inte med vad som har prioriterats i planen ”Summa
LTP 2018-29”, detta beror på att samfinansiering kommer att ske med Nationell plan eller att åtgärden kommer att
etappindelas och endas vissa etapper kommer att åtgärdas eller att vissa kostnader av totalen har finansierats av tidigare
planer.
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2.3 Större infrastrukturåtgärder

Tecken förklaring tabellerna nedan:
Region Kronoberg har prioriterat nio större
I Trafikverkets samlad effektbedömningar, SEB, görs
infrastrukturåtgärder i Länstransportplanen 2018 –
dels beräkningar men också bedömningar över hur
åtgärden bidrar bland annat till de transportpolitiska
2029. Till större investeringar ingår objekt som
målen det vill säga funktionsmål och hänsynsmål.
överstiger 25 miljoner kronor. Två av de större
Varje målområde har också underområden som
åtgärderna är samfinansiering av mötesspår i Skruv och
bedöms. I sammanställningen nedan har dessa
samfinansiering av ett partiellt dubbelspår Alvestabedömningar sammanfattats i tabellen.
Växjö. Mötesspår Skruv har en total kostnad på 117
Bedömningsnivåerna är:
miljoner kronor och regionen samfinansierar åtgärden
Positivt
Negativt
Neutralt
med 35,1 miljoner kronor. Partiellt dubbelspår Alvestabidrag
bidrag
Växjö har total kostnad på cirka 300 miljoner kronor
och regionen prioritera att samfinansierar åtgärden med
30 miljoner kronor. (Åtgärden finns dock ej med i den nationella planen samt samfinansieringsavtal
finns ej.) Samfinansieringen motsvarar 7 procent av planeringsramen. Till större väginfrastrukturen
pekas sju större objekt ut, var av två behöver utredas ytterligare men medel reserveras i planen. Den
totala prioriteringsvolymen för större väginfrastruktur för perioden uppgår till 435,6 miljoner kronor,
vilket motsvarar 60 procent av planeringsramen för perioden. Prioriterat är att färdigställa
trafiksäkerhetsåtgärder på Rv 23. Det kvarstår dock en stäcka i närheten av Växjö, en sträcka som är
beroende av Växjö kommuns utbyggnadsplaner. Prioriterat är också att åtgärder på Rv 27 kan inledas
under planperioden.

Figur: Karta över större infrastrukturåtgärder inkl. samfinansieringsåtgärd i länstransportplanen 2018-2029
Mötesspår Skruv, samfinansiering
Sedan ett par planeringsomgångar finns en möjlighet att samfinansiera betydelsefulla objekt.
Samfinansiering innebär att man både i Länstransportplanen och i den Nationella planen avsätter
medel för en utpekad investering. Objekten är i regel av både regional och nationell betydelse, till
exempel åtgärder på Kust-till-kustbanan. Genom samfinansiering möjliggörs att ett objekt som i den
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nationella planen inte prioriteras lika högt som i en regional plan kan lyftas in i den nationella planen.
Ett sådant objekt är mötesspår i Skruv.
I förstudie om utökad kapacitet på Kust-till-kustbanan som genomfördes 2010, identifierades att
mötesspår i Skruv var en angelägen kapacitetshöjande åtgärd. Sträckan mellan Lessebo och
Emmaboda via Skruv är 23 km. En ny mötesstation i Skruv bidrar till förbättrad kapacitet på sträckan
och därmed också på hela Kust-till-kustbanan. Mötesspåret minskar också banans störningskänslighet
och ökar därmed robustheten i tågsystemet. I åtgärden ingår även att en planskild gång- och
cykeltunnel byggs under spåren vilket bidrar till att minska järnvägens barriäreffekt. Åtgärden, innebär
att ett drygt 750 meter långt mötesspår anläggs på Kust-till-kustbanan i huvudsak på befintlig
bangårdsmark.
Från framförallt invånarna i Skruv har det framförts att byggnationen av mötesspår också ska
inkludera byggnation av plattformar för resandeutbyte (tågstopp). Då det idag inte finns några planer
på att trafikera sträckan med tåg, som kan stanna i Skruv kommer inga plattformar att byggas.
Byggnationen av mötesspåret ska dock byggas så att det på ett effektivt sätt kan byggas plattformar i
framtiden.
Åtgärden är kostnadsbedömd till cirka 112,4 miljoner kr i 2013 års prisnivå, enligt SEB TRV
2015/14390. Åtgärden är av såväl nationell som regional nytta och kostnaderna för genomförandet
fördelas enligt 70 procent finansiering genom nationell plan och 30 procent finansiering genom
länstransportplanen. Enligt uppgifter från Trafikverket har totalkostnaden för åtgärden stigit till 117
miljoner kronor. Arbetet med åtgärdens genomförande har inletts, därför tas bara en del av totalt
samfinansieringsbelopp upp. I länstransportplanen 2018 – 2029 prioriteras 21 miljoner kronor som
samfinansiering till nationell plan.
Partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö, samfinansiering
Järnvägen mellan Alvesta-Växjö är en av de hårdast belastade enkelspåriga järnvägar
i Sverige. Sträckan trafikeras av många olika tågsystem. Fem olika persontrafiklinjer
samt godstrafik går på sträckan, vilket gör enkelspåret unikt i Sverige. I nuläget
trafikeras banan av 108 tåg per vardag, det vill säga 54 tåg i vardera riktningen,
helger är det något färre. Ungefär 12 godståg per dygn trafikerar sträckan. Mellan
Alvesta och Växjö finns åtta plankorsningar som är försedda med ljud- och
ljussignaler samt helbommar. Region Kronoberg har, tillsammans med våra
grannregioner, ambitionen att ytterligare öka regionaltågstrafiken i syfte att
stärka södra Sverige och indirekt hela landet. När Krösatågssystemet är utbyggt
i sin helhet innebär det ytterligare 60 tågrörelser mellan Alvesta och Växjö.
Enligt Trafikverkets sammanställning av förseningsstatistik ligger Alvesta i botten i södra Sverige när
det gäller punktlighet för tågtrafiken. Motsvarande statistik för Växjö är inte mycket bättre. Det beror
till viss del på att kapaciteten mellan Växjö och Alvesta är otillräcklig i förhållande till den trafik som
rullar på banan. Sträckan medger heller ingen återställningskapacitet för tågtrafik som redan är
försenad. Förseningar som redan har uppstått riskerar istället att växa på denna sträcka.
Sträckan är södra Sveriges ”getingmidja” där trafik inte bara inom Kronoberg passerar utan även till
och från Kalmar, Blekinge, Jönköping, Västra Götaland och Skåne. Därför är åtgärder på denna
sträcka av stor vikt för hela södra Sverige. Både Alvesta och Växjö är i en intensiv utvecklingsfas,
bland annat när det gäller bostadsbyggande. I dag hämmas dock utvecklingen av osäkerheten för
utbyggnaden av den aktuella sträckan.
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Trafikverket har också konstaterat bristerna och behovet av åtgärder på sträckan och har därför tagit
fram underlag och samlad effektbedömning för partiellt dubbelspår Gemla-Räppe och för byggnation
av mötesspår Grönsängen. Kostnaden för dubbelspårsutbyggnad mellan Alvesta-Växjö är uppskattad
till 2,1 miljarder kronor. Då inkluderas inte en permanent och hållbar lösning för Alvesta station,
vilket på sikt också behövs för att få fullgod kapacitet. Trafikverket uppskattar att byggnationen av
första steget till ett dubbelspår kostar 390 miljoner kronor, varav partiellt dubbelspår 300 miljoner
kronor och mötesspår 90 miljoner kronor. Trafikverket har för åtgärderna tagit fram samlad
effektbedömning, SEB, vilka är TRV2016/59617 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe, JSY1817
och TRV2016/59617 Alvesta-Växjö, mötesspår Grönsängen, JSY1823.
I länstransportplanen avsätts 30 miljoner kronor för samfinansiering med nationell plan. Åtgärden är
dock inte upptagen som namngivet objekt Trafikverkets förslag till nationell plan, men finns med
som objekt om ramen utökas med 10 procent. Ett finansieringsavtal har ännu inte upprättats. Region
Kronoberg är också beredd att medverka till att förskotteringsavtal upprättas för åtgärden.
Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult
Älmhult-Ljungstorp är en etapp av hela sträckan Älmhult-Mölleryd. Etappen Ljungstorp-Mölleryd är
åtgärdad.
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23

Funktion:

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de
funktionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg
23 ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av
näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som
för långväga transporter.

Nuläge och brister:

Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland annat delen
Älmhult – Mölleryd återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är
trafiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas.
Längs med sträckan ansluter Lv 120 från Tingsryd, med farlig korsning.
Väglängden är 20,8 km. Vägstandarden är vanlig väg med en bredd på 9 m och
hastigheten är 80 km/h. Trafikmängden är 3 300 till 5 900 fordon per dygn, varav 12-21
procent är lastbil.
Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning, vilket förbättra
trafiksäkerheten och framkomligheten. Breddning kommer att krävas för
omkörningssträckor. Den nya väglängden kommer att vara oförändrad. Vägstandarden
kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m.
2018-2019

Åtgärd:

Tidplan:
Kostnad:

Enligt SEB 2013 uppskattades kostnaden för Älmhult – Mölleryd till 129 miljoner
kronor. Enligt uppgifter från Trafikverket är kostnaden för sträckan Älmhult Ljungstorp
78 miljoner kronor, var av 18 miljoner kronor ligger på 2017.
I länstransportplanen 2018 – 2029 avsätts 60 miljoner kronor för åtgärden.

Förväntad effekt:

Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas med 10 km/h till 100
km/h. Trafiksäkerheten kommer att öka.

Effekter bostad:

Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet.

Betydelse för
Gröna Kronoberg:

Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg.
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål
Stödjer följande prioritering:
1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta
av varandra
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Bidrar till följande samhandlingspunkter
• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större
centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre
arbetsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.
Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet
Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål
Nettonuvärdeskvoten
(NNK)
Kommentar till
åtgärden

Medborgarnas
resor

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt

Klimat

Jämställdhet

Hälsa

Funktionshindrade

Landskap

Barn och
unga

K-trafik,
gång o cykel

Trafiksäkerhet

Ingen ÅVS finns. Åtgärden
pekades ut och beslutades
innan krav på ÅVS fanns.
Regional Kronoberg har framfört att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för
cyklister.
SEB 2013-05-24
TRV 2012/29166

0,34

RV 23 Huseby - Marklanda
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 11, vilken bl.a. utgörs av riksväg 23

Funktion:

Riksväg 23 är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de
funktionellt prioriterade stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg
23 ingår i de utpekade stråken för ökad regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av
näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl den regionala utvecklingen som
för långväga transporter.

Nuläge och brister:

Riksväg 23 utgör en viktig regional led som förbinder södra Småland med Skåne och
vidare mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis
mötesseparerats men delen Huseby - Marklanda återstår. På grund av avsaknad av
mötesseparering är trafiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan
därmed behöva sänkas. Väglängden är 10,5 km. Vägstandarden är vanlig väg med en
bredd på upp till 13 m och hastigheten är 80-90 km/h. Trafikmängden är 5 200 till 5 900
fordon per dygn, varav 12 procent är lastbil.
Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Breddning kommer att
krävas för omkörningssträckor. Den nya väglängden kommer att vara oförändrad.
Vägstandarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m. Korsning
med LV 692 stängs och vägen ansluts istället till LV 697.
2020 - 2025

Åtgärd:

Tidplan:
Kostnad:

Förväntad effekt:
Effekter bostad:
Betydelse för
Gröna Kronoberg:

Totalkostnaden för åtgärden Huseby – Marklanda, Enligt SEB:en uppskattades
kostnaden till 150 miljoner kronor i 2013 års prisnivå. Kostanden har ökat och enligt
2017 års prisnivå uppskattas till 177 miljoner kronor. Åtgärden kommer ev. att delas upp i
två etapper. Hela åtgärden kommer att belasta Länstransportplanen. I länstransportplanen
avsätts 177 miljoner kronor för åtgärden.
Trafikmängden oförändrad. Hastigheten höjs med 10 km/h till 100 km/h.
Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Området Sydväst Växjö och
Sydöst Alvesta är intressant för tätortsnära landsbygdsboende.
Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg.
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål
Stödjer följande prioritering:
2. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta
av varandra
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Bidrar till följande samhandlingspunkter
• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större
centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre
arbetsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.
Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet
Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål
Nettonuvärdeskvoten
(NNK)

Kommentar till
åtgärden

Medborgarnas
resor

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt

Klimat

Jämställdhet

Hälsa

Funktionshindrade

Landskap

Barn och
unga

K-trafik,
gång o cykel

Trafiksäkerhet

SEB 2013-05-21
TRV 2012/29166
ÅVS 2016-12-27
Har uppdaterats till:
1,72
TRV2016/112580
SEB 2016-10-03
TRV 2016/59617
Region Kronoberg har framfört i Åtgärdsvalsstudien att åtgärden måsta innehålla en bra
lösning för cyklister.

LvG 941 Lillagården-Stenbrohult
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår inte i något utpekat stråk.

Funktion:

Väg 941 är en 11,2 km lång vägsträcka mellan Lillagården och Stenbrohult norr om
Fröseke i nordöstra delen av Kronobergs län i Uppvidinge kommun. (Tidigare har
sträckan benämnts Grönskåra-Fröseke.) Näringslivet, framförallt skogsnäringen, har
länge påpekat att det är viktigt att bredda väg 941. Under lång tid har det också i bygden
funnits starka önskemål om förbättringar av vägen.

Nuläge och brister:

Vägen trafikeras av lastbilstransporter till och från Södras anläggning i Orrefors och
Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Lastbilstrafiken har ökat på senare år då Berghs
Timber har förvärvar sågverk i närområdet, varvid väg 941 blivit en del i den närmaste
vägen mellan dess produktionsenheter. Även viss fjärrtrafik med lastbil nyttjar vägen.
Vid senaste trafikmätning 2016, av väg 941 var årsdygnstrafik (ÅDT) i södra mätpunkten
den totala trafiken 170 varav 35 tunga. Södra mätpunkten är den ordinarie mätpunkten
för vägen. I ny mätpunkt i norra delen uppmättes 2016 ÅDT total trafik 130 var av tung
trafik 30. Med anledning av den låga trafikmängden och med hänsyn till andra behov, har
åtgärder på väg 941 inte kunnat prioriteras.

Åtgärd:

Bärighetssituationen på vägen har varit besvärande. I samband med Trafikverkets
verksamhetsplan 2012 genomfördes bärighetsförstärkande åtgärder. Vid planeringen av
åtgärder möjliggjordes också att medel från olika anslag kunde läggas samman för att
genomföra åtgärder på vägen. Detta resulterade i att längre mötesplatser kunde byggas
och vägens bärighet förbättras. Av vägens 11,2 km har sammanlagt ca 3,7 km uppnått en
bredd av ca 6,5 meter. Arbetet var klart våren 2013. Kvar återstår ca 7,3 km fördelat på
13 sträckor, som har en bredd av 5,3 meter. I och med att vägen nu har ett flertal
mötesplatser och god bärighet innebär det att breddning av återstående kilometer skall
ses som en standardhöjning och då finansieras av medel från Länstransportplanen.
Breddning av de resterande 2/3 av vägen, ca 7,5 km, till mins bredd på 6,5 m.

Tidplan:

2019 - 2023

Kostnad:

Totalkostnaden för breddning är uppskattad till 37,3 miljoner kronor. Kostnaden
inkluderar att en smal bro ersätts med bredare bro. Kostnadsuppskattningen inkludera ej
bl a arkeologi, åtgärder inom vägens sidoområden och markintrång samt att geologin i
området inte har finstuderats.
Kostnadsuppskattningen bygger på preliminära uppgifter från ÅVS och inte från slutlig
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SEB.

Förväntad effekt:

Effekter bostad:
Betydelse för
Gröna Kronoberg:

Vid första prioriteringen av länstransportplanen fanns en kostnadsuppskattning för att
åtgärda vägen till 13-21 miljoner kronor. Eftersom mer noggrann kostnadsuppskattning
överskred kostnaden 25 miljoner kronor, vilket innebär att åtgärden måste namnges.
Enligt preliminär nyttokalkyl, genomförd i samband med ÅVS och enligt så kallad EVAberäkning, (Effekter vid väganalyser) uppskattas nyttan av åtgärden till drygt 50 miljoner
kr. Detta innebär att trafikmängden av framförallt lastbilar kommer att öka. Inga
hastighetsjusteringar kommer att genomföras.
Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet.
Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg.
Målområde 1: Positiv för 1 delmål, neutral för 2 och bidrar inte till 1 delmål
Målområde 2: Positiv för 2 delmål neutral för 3 och bidrar inte till 1 delmål
Stödjer följande prioritering:
4. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga
Bidrar till följande samhandlingspunkter
Åtgärden bidrar inte till någon samhandlingspunkt

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet
Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål
Nettonuvärdeskvoten
(NNK)

Kommentar till
åtgärden

Medborgarnas
resor

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt

Klimat

Jämställdhet

Hälsa

Funktionshindrade

Landskap

SEB 2018-xx-xx
Ambitionen är att SEB är
klar före 2018-12-31

Ej klar

Barn och
unga

K-trafik,
gång o cykel

Trafiksäkerhet
ÅVS 2018-xx-xx
Beräknas vara klar under
hösten 2018.

Region Kronoberg har framfört:
 Medfinansiering från näringslivet ska prövas av Trafikverket.
 Då bron har bedömt har tillräcklig bärighet ska behovet av dess breddning
särskilt prövas om det måste utföras.

Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår som en avstickare till stråk 4, vilken bl.a. utgörs av riksväg 25

Funktion:

Stråket har viktiga funktioner på internationell, nationell, mellanregional, regional och
lokal nivå. God tillgänglighet för personresor är betydelsefullt längs kust-till-kuststråket.
Stråket har stor betydelse för pendling såväl inom som utanför länets gränser.
Linnéuniversitetet har campus både i Växjö och i Kalmar, vilket ytterligare förstärker
behovet av goda och snabba kommunikationer längs stråket. Kust-till-kustbanan är också
länets förbindelse med Göteborg, Södra stambanan och anslutande tågförbindelser till
Stockholm och Malmö samt Kastrup.

Nuläge och brister:

LvG 834 passerar Kust-till-kustbanan inne i Hovmantorp. Det är också den enda
förbindelsen mellan norra och sydöstra delen av samhället. I sydöstra delen av samhället
bor det idag 1 050 invånare. I hela Hovmantorp bor det ca 3 000 inv. Det finns i
dagsläget ingen planskild korsning för biltrafik i Hovmantorp. I takt med att tågtrafiken
ökat och godstågen blivit längre har problem med täta och långa bomfällningar förvärrats
vilket medför bilköer och förseningar för boende i samhället. Långa bomfällningstider
innebär också ökad risk för att utryckningsfordon inte kan betjäna sydöstra Hovmantorp.
Plankorsningar medför även risker i trafiksäkerheten och Trafikverket jobbar aktivt med
att minska antalet plankorsningar. Mötesspåret i Hovmantorp sträcker sig över
plankorsningen. Det medför att godståg i vissa fall kan bli stående relativt länge och
blockera korsningen vid möten. I tidtabellsplanering och trafikledning har hänsyn tagits
för att mildra problemet i avvaktan på en mer långsiktig lösning.. Stängda bommar
innebär också människor smiter över spåret, med allvarliga säkerhetsrisker som följd

19
Page 396 of 528

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Åtgärd:

Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Hovmantorp.
Ny huvudgata anläggs som en koppling mellan Oxtorgsgatan och Fabriksgatan via ny bro
över järnvägen. Anslutningen i norr till Centralgatan utformas som en cirkulationsplats.
Kullagatan ansluts via ett trevägsskäl. Eventuellt stängs Järnvägsgatan mellan
Fabriksgatan och Storgatan för genomfartstrafik, undantaget räddningstjänsten. Befintlig
plankorsning med Storgatan (väg 834) stängs. Behovet av en eventuell kompletterande
planskild korsning med järnvägen för gående och cyklister har diskuterats. I kalkylen
förutsätts en gång- och cykelport i samma läge som den nuvarande plankorsningen.

Tidplan:

Kostnad:

Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver
utredas ytterligare är Region Kronobergs bedömning att den tidigast kan genomföras
2021 – 2023. Troligast är dock under perioden 2024-2029.
Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 40 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.

Förväntad effekt:

Effekten av åtgärden bör förtydligas.

Effekter bostad:

Hovmantorp, med sin närhet till Växjö, är ett levande samhälle och en attraktiv
boendeort. Hovmantorp är strategiskt beläget mellan Lessebo och Växjö, vilket möjliggör
ett stort och varierat utbud av arbeten och fritidsaktiviteter inom ett rimligt avstånd. I
området som direkt berörs av åtgärden enligt Lessebos bostadsförsörjningsprogram,
(2017-04-26)planeras det för perioden 2018 – 2021 för 195 bostäder och för perioden
2022-2025 för ytterligare 15 bostäder
Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg.
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål

Betydelse för
Gröna Kronoberg:

Stödjer följande prioriteringar:
3. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta
av varandra
4. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga
Bidrar till följande samhandlingspunkter
• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större
centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
• Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.
• Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och
kvaliteter.
• Utveckla värdskapet lokalt och regionalt
• Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och
evenemang
Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet
Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål
Nettonuvärdeskvoten
(NNK)
Kommentar till
åtgärden

Medborgarnas
resor

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt

Klimat

Jämställdhet

Hälsa

Funktionshindrade

Landskap

Barn och
unga

K-trafik,
gång o cykel

Trafiksäkerhet

ÅVS
Ingen ÅVS finns.
Finns utredning från 2011.
Region Kronoberg anser att den SEB som tagits fram av Trafikverket inte korrekt
återspeglar nyttan med åtgärden i Hovmantorp. Framförallt vill vi peka på att SEB har
tagits fram före det att Lessebos bostadsförsörjningsprogram var tillgängligt.
Negativ,
se kommentar nedan

SEB 2017-01-12
TRV 2016/59617

Region Kronoberg anser det anmärkningsvärt att flera av bedömningarna av den
transportpolitiska målanalysen har bedömts med negativt bidrag eller inget bidrag. Enligt
vår bedömning bör den regionala nyttan vara positiv framförallt då Hovmantorp är en
stor utpendlingsort. Tillgängligheten till kollektivtrafik kommer att bli bättre och bidra
positivt till rörligheten i länet Åtgärden kommer också att bidra till en säkrare miljö i
anslutning till järnvägen vilket således borde bidra till en förbättrad trafiksäkerhet.
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Det är viktigt att påpeka att SEB endast är en analysmetod och ett hjälpmedel, vilken inte
enbart beräkningsmässigt fångar in alla nyttor som kan uppstå. För denna åtgärd bör
också hänsyn tas till den beskrivande texten för åtgärden.

Rv 27 Säljeryd-Växjö etappindelning
Stråktillhörighet:

Åtgärden ingår i stråk 4 och 9, vilken bl.a. utgörs av riksväg 27, en del av Baltic-Link

Funktion:

Rv 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot Rv 40
(Borås och Göteborg) och E4. Sträckan ingår i Baltic-Link och via hamnarna i Blekinge
skapas en länk till Europa. Vilket stödjer de övergripande slutsatser som finns på
Europeisk nivå där man påtalar vikten av att hitta nya transportsätt och alternativa
transportkorridorer för att undvika den så kallade trafikinfarkten i Tyskland.
Aktuell sträcka är också mycket viktig för arbetspendling.

Nuläge och brister:

Rv 27 har bitvis dålig plan- och profilstandard, saknar mitträcke och har
otillfredsställande trafiksäkerhet. Passagen genom utkanten av Ingelstad och genom
Bramstorp innebär olycksrisker samt negativ miljöpåverkan för de boende. Sträckan är 20
km lång och har övervägande 90 km/h som skyltad hastighet men riskerar att sänkas utan
mötesseparering. Vid Ingelstad och Bramstorp är skyltad hastighet 50-70 km/h.

Åtgärd:

Genom åtgärden ska vägen mötessepareras i befintlig sträckning. Syftet med åtgärden är
att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet. Översyn av
korsningar, anslutningar och sidoområde. Genom Ingelstad och Bramstorp (sammanlagt
3 km) lämnas vägen utan åtgärd.
2024 - 2029

Tidplan:
Kostnad:

Förväntad effekt:
Effekter bostad:

Betydelse för
Gröna Kronoberg:

Totalkostnaden för åtgärden Säljeryd-Växjö, 196 miljoner kronor i 2017 års prisnivå.
Kostnaden är framtagen av Trafikverket.
Åtgärden etappindelas i Länstransportplanen 2018-2029 och i planen avsätts 80 miljoner
kronor för åtgärden.
Trafikmängden kommer att vara oförändrad. Hastigheten kan höjas till 100 km/h.
Inga planer finns för utpekade bostäder i åtgärdens närhet. Ingelstad erbjuder emellertid
ett attraktivt boende och flera pendlar till Växjö. I Ingelstad bor ca 2 000 inv. Området
sydöst om Växjö är intressant för tätortsnära landsbygdsboende.
Se sid 46, enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg.
Målområde 1: Positiv för 2 delmål, neutral för 1 och bidrar inte till 1 delmål
Målområde 2: Positiv för 5 delmål och bidrar inte till 1 delmål
Stödjer följande prioritering:
1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta
av varandra
Bidrar till följande samhandlingspunkter
• Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
• Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större
centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
• Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre
arbetsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.

Enligt SEB bidrag till:
Funktionsmålet
Enligt SEB bidrag till:
Hänsynsmål
Nettonuvärdeskvoten
(NNK)

Medborgarnas
resor

Näringslivets
transporter

Tillgänglighet
regionalt

Klimat

Jämställdhet

Hälsa
SEB 2017-01-09
TRV 2016/59617

1,43
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Funktionshindrade

Landskap

Barn och
unga

K-trafik,
gång o cykel

Trafiksäkerhet
ÅVS

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Kommentar till
åtgärden

Region Kronoberg har framfört att åtgärden måsta innehålla en bra lösning för cyklister
och bra hållplatser för kollektivtrafikresenärer.

2.4 Brister att utreda
Vid framtagandet av länstransportplanen har det konstaterats ett antal brister i trafiksystemet. Enligt
den nya planeringsprocessen skall dessa brister utredas genom en grundlig bristanalys. Därefter
genomförs en åtgärdsvalsstudie och lämpliga åtgärder arbetas fram. Beroende på vilken åtgärd som
bedöms som mest lämplig och kostnaden för åtgärden, kan den komma att genomföras under
planperioden. Vid större brister eller då behovet av åtgärd är omfattande kan utredningarna tjäna som
underlag till kommande prioriteringar i nästa länstransportplan. Om kostnaden för valda åtgärder blir
betydande, påbörjas genom denna plan en reservering av ekonomiska medel för åtgärden till
kommande planer. Om ytterligare ekonomiska medel måste tillföras kommer det tidigast att ske 2021,
då Länstransportplanen enligt nuvarande bedömning kommer att omarbetas.
De konstaterade bristerna har delats in it tre kategorier för att tydliggöra olika nivåer i behovet av
analysen. De tre kategorierna är:
 Större brister utreda/genomföra är brister som relativt väl är belysta men där framförallt
finansieringsfrågan inte är helt klarlagd och ansvarsfrågan mellan stat och kommun som
behöver utredas vidare. Det finns två aktuella åtgärder vilka är Lv 126 förbi Alvesta och Södra
länken i Växjö. De båda åtgärderna har både regional och kommunal nytta. Regionen avsätter
sammanlagt 41,9 miljoner kronor vilket utgör 6 procent av planeringsramen till större brister
för utredning och reservering av medel.
 Större brister utreda I länet finns tre åtgärder som har konstaterats som större brister och
för vilka det bör genomföras grundliga bristanalyser och åtgärdsvalsstudier. Detta för att
kunna tjäna som underlag till kommande prioriteringar till nästa länstransportplan. De tre
åtgärderna är Rv 23 Marklanda-Växjö och Rv 27 Växjö-länsgräns mot Blekinge samt
mötesspår Kust-till-Kustbanan. Den tredje större bristen som behöver utredas bör ligga på
nationell plan men är av sådan betydelse för Kronoberg att den även omnämns i
länstransportplanen.
 Mindre brister att utreda Inom infrastrukturområdet finns många områden som bör belysas
belysningen kan ske gen om en enklare utredningar eller så kallad förberedande
åtgärdsvalsstudier. Vid upprättandet av länstransportplanen har ett antal områden lyfts fram
av betydelse för länet och som bör belysas genom mindre utredning. Ytterligare mindre
utredningar kan komma till under planperioden.
Nedan presenteras kortfattade brister som måste/bör klarläggas.
Större brister utreda/genomföra
Lv 126 Förbi Alvesta
Funktion: Enligt beslutet om funktionellt prioriterat vägnät är väg 126 beskriven som en prioriterad
väg för godstransporter och dagliga personresor. Utpekandet innebär att framkomligheten skall
prioriteras högt i planeringsarbetet.
Nuläge och brister: Det finns olägenheter med genomfartstrafik som passerar genom orten på väg
126. Alvesta kommun har genom trafikutredning (2008) som angett att de centrala delarna av orten
bör avlastas från genomfartstrafik för att god säkerhet och miljö skall uppnås i orten. Som
grundförutsättning att kunna leda genomfartstrafiken på en alternativ väg genom orten har
Trafikverket bedömt det nödvändigt att korsningen väg rv 25/Lv 707 byggs ut till hög
säkerhetsstandard. Upprättande av vägplan pågår för byggande av en trafikplats med beräknat
genomförande ca 2018-2020.
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Åtgärd: Den samlade bedömningen vid val mellan olika förbifartsalternativ är att ett tätortsnära
alternativ är att föredra. För exakt lokalisering av en sådan förbifart behövs mer grundläggande
studier. Utgångspunkten som provas i kommande åtgärdsplanering bör enligt Trafikverkets
bedömning vara att väg 126 vid ett förbifartsalternativ leds på ny väg sydväst om samhället och
anknyter till den kommande trafikplatsen vid Alvesta västra (väg 707:s anslutning till väg 25). Väg
126 går sedan som gäst väg på väg 25 fram till trafikplatsen vid Hjärtenholm där vägen ansluter till
nuvarande sträckning av väg 126.
Tidplan: Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver
utredas ytterligare är bedömning att tidsplanering kan ske till nästa planeringsomgång.
Kostnad: Totalkostnaden för åtgärden är uppskattad till 55 miljoner kronor. Kostnaden och ev.
kostnadsfördelning behöver utredas ytterligare. I länstransportplanen reserveras medel för åtgärden.
Förväntad effekt: Effekten av åtgärden bör förtydligas.
Effekter bostad: Alvesta, med sin närhet till Växjö, är ett samhälle som har ett stort attraktionsvärde
för bostäder. Idag ingår Alvesta i en stor arbetsmarknadsregion med god tillgång till handel, service
och fritidssysselsättningar. Alvesta har en viktig roll i regionen genom sin funktion som resenod i
järnvägssystemet. Alvesta ligger strategiskt placerat mellan Kust-till-Kustbanan och Södra Stambanan
samt längs med Rv 25. En bedömning av bostadsbehovet har uppskattats till 850-950 bostäder på tio
år och ny planläggning för cirka 450-550 bostäder under samma period, merparten i Alvesta tätort. I
Alvesta planeras bostäder dels centralt i stations- och centrumnära lägen och dels i utkanten av orten,
med närhet till väg 25 mot Växjö. Genom föreslagen åtgärd skapas tryggare och mer hälsosamma
boendemiljöer för de drygt 8000 invånare som bor i Alvesta tätort idag och förbättrar
förutsättningarna att förtäta centralt i stations och centrumnära lägen.
SEB: Är inte klar.
ÅVS: ÅVS 2017-04-12 TRV 2015/83492
Södra länken Växjö
Funktion: Funktion med hela södra länken dvs. från Rv 27 till Rv 23, är att bidra till målen om
bibehållen effektiv framkomlighet för motorfordon runt Växjö och på Växjös regionala huvudgator
och ett tillförlitligt transportsystem.
Nuläge och brister: I Växjö strålar fyra riksvägar samman (23, 25, 27 och 30). Dessa passerar idag i
de norra delarna av staden (Norrleden) som därmed har bra anslutningar till huvudvägnätet. De södra
delarna av staden, särskilt Teleborg och Linnéuniversitetet, har sämre övergripande
kommunikationer. Söder om staden planerar kommunen att exploatera mark för i första hand
bostäder.
Åtgärd: Ny förbindelse runt södra Växjö för att knyta samman Rv 23 med Rv 27 Etapp 1 Rv 27 –
Teleborgsvägen. Etapp 1 dvs. Rv27 – Teleborgsvägen ligger inom Växjö kommuns
väghållningsområde. Detta innebär att statliga medel via Länstransportplanen inte kan finansiera
åtgärden.
Tidplan: Trafikverket har inte pekat ut någon tid för genomförande. Eftersom åtgärden behöver
utredas ytterligare är bedömning att tidsplanering kan ske till nästa planeringsomgång.
Kostnad: För hela sträckan från Rv 23 till Rv 27 uppskattas totalkostnaden till 250 miljoner kronor.
Ca 1/3 av vägen har högre prioritet, dvs. delen som ansluter till Rv 27. För den delen uppskattas
kostnaden till ca 50 miljoner kronor. Den nya vägen har framförallt stor kommunal nytta och enbart
delvis regional nytta då den underlätta förbindelsen till Linneuniversitetet. I Länstransportplanen
reserveras medel för åtgärden.
Förväntad effekt: Effekten av åtgärden bör förtydligas.
Effekter bostad: Bostadsbyggande som underlättas genom byggnation av södra länken är
utvecklingsområden söder om Växjö. Antalet bostäder uppgår till ca 2 550, vilka fördelas enligt
följande;
• Telestadshöjden finns planer att bygga cirka 500 bostäder.
• Torparängen finns planer att bygga cirka 250 bostäder
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• Vikaholm finns planer på cirka 1 000 bostäder
• Välle Broar finns planer på cirka 800 bostäder
Till detta kommer ytterligare utvecklingsområde väster om Vikaholm, Jonsboda. Avlastning av trafik
på Teleborgsvägen och vidare mot centrum möjliggör också en förtätning in mot centrala Växjö.
SEB: Är inte klar.
ÅVS: ÅVS 2016-12-01 TRV 2015/98602
Större brister utreda
De konstaterade större bristerna beskrivs nedan:
Rv 23 Marklanda-Växjö. Genom denna ländtransportsplans prioriteringar kommer större delen av
Rv 23 från Växjö och söder ut att åtgärdas. Återstår finns sträckan Marklanda-Växjö, vilken delvis är
beroende av Växjö kommuns utbyggnadsplaner.
Rv 27 Länsgräns K-län – Väckelsång och Sjöatorp – länsgräns F-län. Genom denna
länstransportsplans prioriteringar kommer ett arbete att inledas för att genomföra åtgärder på
sträckan Växjö-Säljeryd. Rv 27 ingår i det så kallade Baltic Link stråket och är en länk mellan Västra
Götaland, Jönköping, Kronoberg och Blekinge. Stråket är viktig både för persontransporter och gods
då den är förbindelser till viktiga hamnar. Underlag bör tas fram för att i framtiden kunna prioritera
standardförbättringar. Region Kronoberg har ansökt om samfinansiering av trafiksäkerhets höjande
åtgärder på Rv 23 och samtidigt lagt en låsning för framtida planer att frigjorda medel ska användas
till åtgärder på Rv 27.
Vid utredningar av vägar som troligen kommer att resultera i att mötesseparering skapas genom 2+1
vägar, ska särskild hänsyn tas till cyklister. Antingen att breddning inkluderar cykelväg eller genom att
cykelvägar skapas via omledningsvägar. Denna om ledning får dock inte vara betydande.
Mötesspår på Kust-till-Kustbanan: År 2010 presenterades en förstudie över kapacitetsförstärkande
åtgärder på kust-till-kustbanan Alvesta-Växjö-Kalmar. Förstudien genomfördes av Trafikverket
tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet i södra Småland och kommunerna
i Alvesta, Växjö, Lessebo, Emmaboda, Nybro samt Kalmar. Förstudien ingick även i ett
samverkansprojekt med EU. Flera av åtgärderna har nu genomförts eller är på väg att genomföras.
Vilket har medfört bättre trafikeringen. Även om nästan samtliga åtgärder har genomförts närmar sig
trafikeringen banans kapacitetstak. Inom arbetet med Sverigeförhandlingen har också återsvallsstudier
genomförts som visar på banans brister. Trots ett flertal utredningar bör det innan nästa planperiod
genomföras en samlad utredning och prioritering av behovet av ytterligare mötesspår och partiella
dubbelspår. Enligt regeringens beslut av nationell plan i maj 2018 ska Kust-till-Kustbanan utredas
med avseende bristande kapacitet, punktlighet och robusthet. Utredningsarbetet bör ha som
målsättning att dessa stråk, noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa
planeringsomgång och planrevidering.
Mindre brister att utreda
Inom infrastrukturområdet finns många områden som bör belysas bärighet, trafiksäkerhet etc. Det
kan ske gen om en enklare utredningar eller så kallad förberedande åtgärdsvalsstudier. Syftet är att få
ett bättre samlat och transparant kunskapsunderlag. Underlaget kan leda till att smärre åtgärder vidtas
eller att en större utredning måste genomföras. Vid upprättandet av länstransportplanen har ett antal
områden lyfts fram av betydelse för länet och som bör belysas genom mindre utredning. Ytterligare
mindre utredningar kan komma till under planperioden.
Lv 120 Urshult – Älmhult Vägen är en länk som knyter samman två av Kronobergs tre
arbetsmarkands områden. Delar av sträckan Tingsryd – Älmhult har åtgärdats. Trafiken för både lätta
och tynga fordon är ökande.
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Lv 124 Ljungby – Älmhult Vägen är en av tre vägar som knyter samman två av Kronobergs tre
arbetsmarkands områden. Trafiken för både lätta och tynga fordon är ökande.
Vägar kring Nationalpar Åsnen Underlag för att bilda Nationalpark Åsnen ligger ni på regeringens
bord och beslut väntas inom kort. Nationalparker är en besöksattraktion som kan generera stora
mängder besökare allt från bussresor till enskilda besökare per bil, till cykel eller till fots. I området
kring Åsnen finns flera vägar som kommer att utnyttjas av besökare men också vägar som används av
boende och näringsidkare.

2.5 Mindre infrastrukturåtgärder
Mindre åtgärder, under 25 miljoner kronor, behandlas i en gemensam pott för anpassning av
transportinfrastrukturen. Potten utgör ett värde av totalt cirka 123 miljoner kronor, vilket motsvarar
17 procent av planeringsramen för perioden. Potten för anpassning av transportinfrastrukturen
omfattar följande föreslagna åtgärdsområden:
Åtgärdsområde

Avsätts i länstransportplanen 2018-2029

Vägobjekt, (Trafiksäkerhetsåtgärder och breddning)
Lv 120 Haganäsleden återställande av
Norra Esplanaden Älmhult *
Lv 120 Göteryd – Älmhult, del 3 *

56,8 miljoner kronor

9,4 miljoner kronor
12,2 miljoner kronor

Cykelvägar
Lv 555 Mjälen – Ljungby *

46 %

50,0 miljoner kronor

41 %

10 miljoner kronor

Kollektivtrafik

12,5 miljoner kronor

Mobility management

3,7 miljoner kronor

10 %
3%

Summa
123 miljoner kronor
Tabell över mindre infrastrukturåtgärder. Tabellen visar också mindre åtgärder som är låsta genom tidigare beslut eller
särskilt prioriterade i länstransportplanen samt med uppskattad kostnad. Dessa objekt är markerade med *.
Potten avser kompletterande investeringar i transportsystemet för att erhålla ett komplett och
samspelande trafiksystem i länet. I länstransportplanen fastställs normalt enbart storleken på Pott för
anpassning av transportinfrastrukturen medan de ingående mindre objekten inte fastställs. Därefter ges
förslag på möjliga åtgärder att genomföra. Årliga avstämningar sker mellan Trafikverket och Region
Kronoberg (efter avstämningar i IKA-gruppen). Detta möjliggör ett flexibelt förfaringssätt med
eventualitet till anpassningar efter omvärldsförändringar. Inför framtagandet av länstransportplanen
2018-2029 har det framkommit ett antal specifika mindre åtgärder som ska ha hög prioritet. Dessa
åtgärder tas upp under respektive åtgärdsområde nedan.
Vägobjekt
I de senare kapitlen trafiksäkerhet (6.3) och det smala vägnätet i Kronoberg (6.4), ges en beskrivning av
behovet av mindre åtgärder med koppling till vägnätet. Kapitlen beskriver behovet av
trafiksäkerhetsåtgärder och breddningsåtgärder. Totalt prioriteras 56,8 miljoner kronor till pott för
mindre vägobjekt.
Mindre åtgärder som bedöms som låsta är:
 Lv 120 Haganäsleden återställande av Norra Esplanden Älmhult, uppskattad kostnad 9,4
miljoner kronor
 Lv 120 Göteryd – Älmhult, del 3, uppskattad kostnad 12,2 miljoner kronor.
För de båda låsta åtgärderna uppskattas kostnaden till 21,6 miljoner kronor. Kvar till potten för
övriga mindre vägåtgärder återstår 35,2 miljoner kronor. Dessa medel ska framförallt användas för
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åtgärder på övriga riksvägar och primära länsvägar. Region Kronoberg vill dock särskilt prioritera att
breddningsåtgärder ska vidtas på övriga länsvägar, det vill säga länsvägar med vägnummer 500-999.
Vid förberedelse av länstransportplanen var väg 941 Lillagården-Stenbrohult norr om Fröseke (
tidigare namngivning Grönskåra-Fröseke) en av de särskild prioriterad vägarna för potten mindre
investeringarna och med vägnummer över 500. Vid åtgärdsvalsstudien för väg 941 som genomfördes
under 2018 uppskattades kostnaden för åtgärder på vägen till 37,3 miljoner kronor. I och med att
kostnaden för åtgärden överskrider 25 miljoner kronor måste vägen vara prioriterad som namngiven
åtgärd i länstransportplanen om Trafikverket ska kunna genomför åtgärder. Åtgärden är nu
namngiven och medel har flyttats från pott mindre investering väg till större investering vägobjekt .
Region Kronoberg har prioriterat att 4 miljoner kronor per år, det vill säga 48 miljoner kronor för
perioden 2018-2029 ska användas till breddningsåtgärder på vägar med vägnummer 500-999.
Åtgärder på väg 941 ska inkluderas i denna prioritering, således återstår av potten för mindre
investeringar cirka 11 miljoner kronor till länsvägar med vägnummer över 500.
Cykelvägar
Arbetet med brister, inriktning och prioritering vad gäller cykelvägsutbyggnad har samlats under
namnet ”Cykla i gröna Kronoberg”. För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i
Kronobergs län genomförde 2016 Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner och
Trafikverket en kartläggning av brister, behov och önskemål av nya cykelvägar. Genom
kartläggningen tydliggjordes att det i länet finns ca 150 sträckor som behöver nya cykelvägar.
Kostnaden för att undanröja dessa brister uppskattas till drygt 1 miljard kronor. Parallellt med
kartläggningen inleddes ett arbete för att ge inriktningen (strategin) för hur länets cykelvägnät bör
utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering av de 150 cykelvägarna. Utifrån vad som angavs i
inriktningen har cirka 30 cykelvägar prioriterats och analyserats (plan). Den samlade
investeringskostnaden för dessa uppgår till cirka 280 miljoner kronor. I inriktningsunderlaget föreslås
att kommunerna ska medfinansiera cykelvägsutbyggnaden med 25-50 procent. En bedömning är att
kommunernas medfinansieringsförmåga inte tillåter att samtliga cykelvägar kan byggas under
planperioden 2018-2029. En omprövning kan dock göras 2021 då förmodligen ny länstranportplan
ska tas fram. I länstransportplanen 2018-2029 avsätts 50,0 miljoner kronor till cykelvägsutbyggnad.
Cykelvägs åtgärder som bedöms som låsta och som ingår i Cykla i gröna Kronoberg är:

Lv 555 Mjälen – Ljungby, uppskattad kostnad 10 miljoner kronor.
Kollektivtrafik
En avgörande faktor för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska vilja
använda kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig infrastruktur. Det är
därför av yttersta vikt att både länstransportplanen och nationell transportinfrastrukturplan ger
förutsättningar för att kollektivtrafiken i Kronoberg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta
målen. Enligt Trafikförsörjningsprogrammet ska hållplatser med fler än 4 000 påstigande per år rustas
upp och byggas om så att de uppfyller krav på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller
både hållplatser på statligt vägnät och kommunalt vägnät. Det rör sig om cirka 230 hållplatslägen som
finns utspridda i länets samtliga kommuner.
Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i
länet. Sammanlagt tilldelades Kronoberg 89,5 miljoner kronor för perioden 2016-2020. Med
anledning av de tilldelade medlen har det enbart avsats ett mindre belopp på 12,6 miljoner kronor i
länstransportplanen för 2018-2029. För hållplatser på kommunalt vägnät finns bidragsmedel för
kommunerna att söka. Tillsammans med kollektivtrafikåtgärder, ombyggnad av hållplatser, som ingår
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i de större namngiva vägsatsningarna kommer cirka 100 miljoner kronor att satsas på
kollektivtrafikåtgärder under planperioden.
Mobility management
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder.
Kronoberg avsatte, liksom flera andra länsplaneupprättare, medel i planen för att möjliggöra för
påverkansåtgärder. Det visade sig dock att Trafikverket, som har ett flertal regelverk att följa, inte kan
finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. En bedömning är att det under kommande
planperiod kommer att läggas fram en lösning. I Region Kronobergs länstransportplan avsätts 3,8
miljoner kronor till mobilitet management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap under
planperioden. Kommer ingen förändring till hur medlen får användas och/eller innan lösningen
finns, vill Region Kronoberg prioritera att medlen används till påverkansåtgärder på ett sätt som
Trafikverket tillåter, dvs. mobility management i byggskedet.

2.6 Bidragsobjekt
Inom ramen för länstransportplanen hanteras fyra bidragsområden, vilka kallas för bidragsobjekt
(ibland nämns också begrepp som statlig medfinansiering, statsbidrag eller driftbidrag som namn på
bidragsobjekten.) Region Kronoberg avser att avsätta 118,8 miljoner kronor, det vill säga ca 15
procent av länstransportplanens medel till bidragsobjekt.De fyra bidragsområdena är:
1. Regionala kollektivtrafikanläggningar
2. Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet
3. Bidrag till enskilda vägar
4. Driftbidrag flygplats
Trafikverket ansvarar för bidragen till område 2–4. Det första området, bidrag till regionala
kollektivtrafikanläggningar, samordnas av Kollektivtrafikmyndigheten. För åtgärder i regionala
kollektivtrafikanläggningar och åtgärder för miljö och trafiksäkerhet kan länets kommuner söka ett
bidrag på upp till 50 procent av investeringskostnaden.
Sedan 2015 finns det så kallade stadsmiljöavtalet. Enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja
hållbara stadsmiljöer kan kommuner och landsting söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer med
syfte att skapa förutsättningar för att en större andel resor i städer ska ske med kollektivtrafik eller
cykeltrafik. Enligt direktiven har regeringen avsatt en miljard kronor per år. Åtgärderna ska leda till
energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer
genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Bidragsobjekt som avses i
länstransportplanen kan ses som en regional motsvarighet till statsmiljöavtalet, dock utan samma krav
på motprestation.
Regionala kollektivtrafikanläggningar
Bidrag till kollektivtrafiken har de senaste åren främst gått till tillgänglighetsanpassning av hållplatser
och terminaler samt till väderskydd. Ambitionen om utökad kollektivtrafik kommer att kräva
ytterligare åtgärder på bland annat förnyelse och anpassning av terminaler. Vägledande för fördelning
av stadsbidrag är hållplatshandboken i trafikförsörjningsprogrammet.
Åtgärder för miljö och trafiksäkerhet
När det gäller trafiksäkerhet och miljö återfinns den största potentialen för att stärka cykling inom
tätorter och tätbefolkade områden med korta avstånd mellan målpunkter. Den vanligaste
statsbidragsåtgärden inom detta område har varit, och bedöms fortsätta att vara, bidrag till utbyggnad
av cykelvägar inom det kommunala väghållningsområdet. Bullerstörda fastigheter återfinns till stor del
i anslutning till det kommunala huvudgatunätet. Bulleråtgärder på det kommunala vägnätet kommer
sannolikt att bli vanligare som bidragsstöd framöver. Fokus på partiklar i boendemiljöer nära större
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gator kommer sannolikt också öka, vilket kan medföra ökade antal ansökningar om statsbidrag för att
genomföra åtgärder.
Bidrag till enskilda vägar
Avseende enskilda vägar finns det i Kronobergs län cirka 390 mil statsbidragsberättigad enskild väg,
det vill säga något längre sträcka än det allmänna statliga vägnätet i länet. Från nationell plan tillskjuts
årligen cirka 12 miljoner kronor i så kallat särskilt driftbidrag, som går till smärre upprustningsåtgärder
på detta vägnät. Från länstransportplanen har anslagits cirka1,7 miljoner kronor per år enligt
upprättad 5-årig åtgärdsplan av Trafikverket. Nuvarande plan sträcker sig till och med 2018 och en ny
plan har tagits fram för ytterligare fem år. Dessa medel prioriteras till vägar av stort allmänt intresse,
busslinjer, stor andel genomgående trafik etc. Nedan presenteras förslag till investeringsplan för
enskilda vägar. Förslaget har tagits fram efter dialog mellan väghållare, kommuner och Trafikverket.
Objekt

Kommun

Åtgärd

18307 Svanaboda
17548 Åryd-Hörda
17487 Össjöa
17563 Osnaköp
17483 Fraggahult
17647 Stockhyltan
17799 Möckleryd
17487 Össjöa
17483 Fraggahult
17690 Illareboda
17824 Kalvsvik S
17964 Rosenholm
17757 Exhult
17896 Jätsberg
17578 NÖ Tolg
17537 Siggaboda
18142 Kvarnatorp
17494 Sisslareboda
17674 Drev
17781 Gashult
18410 Notteryd

Älmhult
Växjö
Ljungby
Älmhult
Växjö
Alvesta
Tingsryd
Ljungby
Växjö
Tingsryd
Växjö
Uppvidinge
Markaryd
Växjö
Växjö
Älmhult
Älmhult
Alvesta
Växjö
Ljungby
Alvesta

Beläggning
Förstärkning/bel
Förstärkning
Beläggning
Beläggning
Förstärkning
Förstärkning
Beläggning
Beläggning
Förstärkning
Räcke & först
Bel/förstärkning
Bel/förstärkning
Förstärkning
Förstärkning
Bro
Bro
Beläggning
Beläggning
Byte av trummor.
Beläggning

Kostnad

930
1 499
260,2
665,2
815,2
496,7
191,2
750,0
780,0
372,0
526,6
927,0
600,0
901,6
462,0
746,6
230,0
990,0
820,0
642,9
965,8

2018

2019

Bidrag (tkr)
2020
2021

2022

2023

651
1 049
182,2
465,7
570,7
347,7
133,9
525
546
260
368,6
648,9
420
631,1
323,4
522,6
161
693
574,0
450
676,0
1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

Driftbidrag flygplats
Länets flygplats, Småland Airport, har idag ett statligt driftbidrag uppgående till 2,2 miljoner kronor
per år. Detta bidrag har från år 2012 hanterats och administrerats genom regionens länstransportplan,
varför åtgärden kommer att ingå i insatsområdet bidragsobjekt.
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3 Uppdrag och nationella riktlinjer
I detta kapitel presenteras regeringens uppdrag till länsplaneupprättarna för framtagandet av regional
länstransportplan 2018 – 2029. Här presenteras också några av de viktigaste nationella
utgångspunkterna som länsplaneupprättarna ska ta hänsyn till.

3.1 Uppdraget
Region Kronoberg är regionalt utvecklingsansvarig aktör och med det utpekad som
länsplaneupprättare för Kronobergs län. Genom beslut av regeringen den 23 mars 2017 har regionen
fått i uppdrag att redovisa ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast
den 15 december 2017. Förslaget ska då vara remitterat och sammanställt.
Genom samma beslut fick Trafikverket i uppdrag att presentera förslag till ny nationell
transportinfrastrukturplan. Den nationella planen ska redovisas till Näringsdepartementet och
samtidigt sändas på remiss senast den 31 augusti 2017. Remissyttrande på nationell plan ska lämnas
till Regeringskansliet senast den 30 november 2017. Detta i enlighet med riksdagsskrivelse
2016/17:101: Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsplanen och
nationell plan ska planeras i enlighet med vissa fastställda direktiv och med utgångspunkt i
propositionerna 2016/17:21: Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och
hållbar utveckling.
Den regionala ramen ska användas för investeringar och förbättringsåtgärder av länets
transportinfrastruktur. Länstransportplanen ska redovisa hur medlen fördelas mellan trafikslagen
samt hur mycket medel som planeras läggas på cykelinfrastruktur. Som en del i framtagandet av
länsplanen ska Region Kronoberg beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till att det
övergripande transportpolitiska målet samt de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås.
Prioriteringar i förslaget ska motiveras och effekterna på de transportpolitiska målen ska redovisas.
Vid prioriteringen av åtgärder bör förutsättningar för att möta behov av ökat bostadsbyggande,
genom statliga infrastrukturåtgärder, vägas in tillsammans med de transportpolitiska målen.
Region Kronoberg ska som länsplaneupprättare integrera miljöaspekter i planen och tillämpa 6 kap.
miljöbalken. Miljöaspekterna är en viktig del av planprocessen och ska integreras i syfte att främja en
hållbar utveckling.
I den preliminära ramen som framgår av direktiven är medel inräknade som bland annat får användas
till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift till icke statliga flygplatser. Region
Kronoberg ska som länsplaneupprättare besluta om och i vilken omfattning dessa medel ska
användas för driftbidrag till regionala flygplatser eller andra åtgärder i de regionala trafiksystemen.

3.2 Ramar för nationella- och regionala planer
Tilldelningen av medel för denna planeringsomgång har dels slagits fast genom propositionen
2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling
och dels i regeringens skrivelse 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande
plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Regeringen har föreslagit att den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen
under åren 2018–2029 ska uppgå till totalt 622,5 miljarder kronor, fördelad enligt följande:
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25 miljarder kronor till
vidmakthållande, dvs. drift, underhåll
och reinvestering av statliga järnvägar
164 miljarder kronor till
vidmakthållande, dvs. drift och
underhåll av statliga vägar inklusive
bärighet och tjälsäkring av vägar samt
till bidrag för drift av enskild väg
333,5 miljarder kronor till utveckling
dvs. investering av transportsystemet

Utöver detta avsätts 55 miljarder kronor för investeringar i vissa väg- och järnvägsobjekt för de delar
där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter under
åren 2018-2029.
Regeringen bedömer att den preliminära ramen för länstransportplaner under planperioden 20182029 ska uppgå till 36,6 miljarder kronor, vilket innebär att cirka 11 % av ramen för utveckling av
transportsystemet kommer att prioriteras av landets länsplaneupprättare. Utöver detta pekas i
direktiven ut att 12 miljarder kronor, dvs. 1 miljard kronor per år ska gå till stadsmiljöavtal, vilka
Trafikverket ansvarar för att fördela
För Kronobergs län uppgår den preliminära tilldelningen till 768 miljoner kronor under perioden
2018-2029. Det innebär en ökning med cirka 38 miljoner jämfört med vad som angavs för fyra år
sedan för perioden 2014-2025. I den preliminära ramen är medel inräknade som bland annat får
användas till bidrag till kommuner som utbetalar ersättning till drift av ickestatliga flygplatser.
Enligt preliminära uppgifter från Trafikverket (april 2017) innebär den så kallade obalansen att
Kronoberg vid 2017 års utgång kommer att ligga cirka 25 miljoner kronor över tilldelad ram.
Kronobergs läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska därför justeras i förhållande till
verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2014-2025 vid utgången av 2017. Detta innebär
att när regeringen våren 2018 slutligen fastställer ramen kommer tilldelningen sannolikt att ligga på
743 miljoner kronor för perioden 2018-2029.

3.3 Planeringsprocess för infrastruktur
Planering av infrastruktur sker i flera steg och med utgångspunkt från olika regeringsuppdrag och
beslut. I propositionen 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling fastslogs att planeringsprocessen för transportinfrastruktur i
Sverige ska följa den struktur som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118
Planeringssystem för transportinfrastruktur. Regeringen gjorde i den propositionen bedömningen att den
långsiktiga infrastrukturplaneringen, såsom i de senaste planomgångarna, även i framtiden bör ha ett
perspektiv på minst tio år och att regeringen bör ta ställning till vilka åtgärder som ska genomföras i
det perspektivet. Regeringen gjorde vidare bedömningen att systemet även i framtiden bör innefatta
ett beslut om övergripande strategiska vägval ungefär en gång per mandatperiod samt ett beslut om
vilka ekonomiska ramar som ska gälla under den period beslutet avser. Detta gäller framförallt för
den nationella planen men påverkar också framtagandet av länstransportplaner. Kortfattat kan det
sammanfattas i fyra moment:
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Inriktningsunderlag

Regeringens proposition

Regeringsdirektiv

Fastställelse av planer

I maj 2015 gav regeringen i uppdrag till trafikverket att ta fram ett
inriktningsunderlag för perioden 2018-2029. Underlaget var klart november
2015 och sändes på remiss. Region Kronoberg lämnade synpunkter på
inriktningen genom svar Dnr 15RK1065
Utifrån inriktningsunderlaget tar regeringen fram Regerings proposition
2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft
och hållbar utveckling. Propositionen anger inriktningen och tilldelningen av
ekonomiska ramen. Den antogs av Riksdagen i december 2016
I slutet av mars beslutade regeringen genom skrivelse, (vanligen kallat
direktiven) 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande
länsplaner för regional transportinfrastruktur. Genom direktiven förtydligas
inriktningen från propositionen och ramen för länsplanerna anges.
Under våren 2018 kommer slutligen riksdagen att fastställa den nationella
planen och länstransportplanerna.

Planeringsfaser: genomförande, utredning och brister
Syftet med den planeringsprocess som riksdagen beslutade om i propositionen 2011/12:118
Planeringssystem för transportinfrastruktur är att förkorta ledtiderna i processen och göra den mer effektiv.
Den nya modellen började gälla från 2013. Detta innebar också att infrastrukturplaneringen tydligare
knyter an till den statliga budgetprocessen. Det innebar också ändrade bestämmelser om fysisk
planering av vägar och järnvägar i väglagen, lagen om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och
bygglagen. Planeringsprocessen gäller för den nationella infrastrukturplaneringen, men påverkar
också den regionala infrastrukturplaneringen. Nedan beskrivs kortfattat betydelsen av och effekterna
på framtagandet av länstransportplanen.
De två största förändringarna är att:
 Processen ska utformas som en sammanhållen process och inte som tidigare i tre skeden förstudie, utredning och plan.
 Den obligatoriska tillåtlighetsprövningen avskaffas och ersätts med ett förenklat förfarande som
garanterar en bättre träffsäkerhet när det gäller vilka objekt som regeringen ska tillåtlighetspröva.

Figur över gamla och nya planläggningsprocessen
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Modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en rullande planering kommer att tillämpas där
det finns möjlighet att årligen ändra i regeringens planbeslut när ny information kommer fram eller
när projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs därmed upp genom årliga beslut om
vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge.

Figur: Principskiss över planprocessens faser, Trafikverket
1. Projekt för genomförande avser år 1–3, ska omfatta åtgärder där alla nödvändiga
förberedelser är genomförda och där det i princip inte råder några osäkerheter kring att
projekten i fråga kan påbörjas och genomföras på det sätt och till de kostnader som
Trafikverket anger i sitt förslag till beslut.
2. Utredningsfas avser år 4–6, ska omfatta åtgärder där förberedelser gällande projektering och
kostnadsberäkningar är långt framskridna och eventuella alternativa finansieringslösningar är
helt utredda. Tanken är att beslutet för år 4–6 ska avse sådana åtgärder som med stor
sannolikhet kommer att kunna genomföras till de kostnader och på de sätt som Trafikverket
anger i sitt underlag. Dock bör åtgärder tillåtas ingå i denna kategori även om inte alla
förutsättningar är helt klarlagda och utredda.
3. Brister avser år 7-12, och syftar framförallt till att utreda och tydliggöra brister och
kapacitetsproblem i trafiksystemet. Utifrån en bristanalys skall man under perioden år 7–12,
men även under perioden år 4–6 genomföra åtgärdsvalsstudier. Resultatet från dessa avgör
vilken form av investering som ska genomföras.
För namngivet objekt, det vill säga objekt med en kostnad över 100 miljoner kronor i Nationell plan
och över 25 miljoner kronor i länstransportplanen, innebär modellen att beslut för ett objekt kommer
att fattas vid tre tillfällen. Enligt modellen kommer således ett objekt som förs in och beslutas om
som brist Länstransportplanen 2017 komma att tas upp i Länstransportplanen 2021 och då som ett
utredningsobjekt. Slutligen kommer samma objekt att tas upp för beslut i Länstransportplanen 2025
för genomförande, förutsatt att objektet fortfarande är aktuellt för åtgärd.
Åtgärdsvalsstudier
Transporter har sällan ett egenvärde. Det är tillgängligheten, möjligheten att nå ett utbud och att
leverera gods som kan tillgodoses med en transportfunktion. Men tillgängligheten kan också
åstadkommas genom bättre lokalisering av exempelvis en växande industri, en skola eller annan
bebyggelse. Att målpunkter som till exempel samhällsservice i form av affär, post, skola etc. flyttar
eller försvinner kan inte självklart kompenseras med en transportlösning. Flera samhällssektorer och
övriga aktörer behöver bidra till god tillgänglighet och effektiva transportlösningar.
Transportsystemet har alltså en mycket viktig samhällsfunktion, en servicefunktion, som vi alla är
beroende av. Hur transportbehovet ska tillgodoses och hur vi ska komma till rätta med brister och
problem berör och engagerar många intressenter i olika situationer.
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Regeringen angav i proposition 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur, avsnitt om den
fysiska planeringen av vägar och järnvägar, att: ”Den formella fysiska planeringen bör föregås av en
förberedande studie som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av
fyrstegsprincipen.” Denna studie genomförs vanligtvis för objekt som planeras för genomförande om 712, dvs. bristfasen enligt modellen. Analysen kallas för Åtgärdsvalsstudie, ÅVS. Syftet med att
genomföra åtgärdsvalsstudier av definierade brister är att studien därmed också ska utgöra en länk
mellan den strategiska och ekonomiska planeringen å ena sidan, och den nya planeringsprocessen
enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg å andra sidan. Metodiken för åtgärdsvalsstudier
innebär att det skapas en arena för dialog i tidigt skede, vilket är en viktig framgångsfaktor.
Åtgärdsvalen som genomförs i studien skall ske enligt fyrstegsprincipen

Bild. Flödesschema över ÅVS-metodens huvudsteg.
Fyrstegsprincipen vägledande
Fyrstegsprincipen är ursprungligen ett förhållningssätt för
planering inom väg- transportsystemet som innebär att
möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis.
Ursprungligen lanserades fyrstegsprincipen av dåvarande
Vägverket (1997) för att hushålla med investeringsmedlen.
Principen utvecklades till att mer handla om en metod som
används för att minska trafikens negativa effekter på till
exempel trängsel, luftkvalitet och klimat. Fyrstegsprincipen
har nu fått en viktig funktion i framtagandet av
åtgärdsvalsstudierna för brister och har fått en självklar
position i samhällsplaneringen. Rätt tillämpad bidrar den till
att utveckla ett hållbart transportsystem enligt
hållbarhetsaspekterna-, miljö, ekonomi och människa.

Fyrstegsprincipen
Tänk om steg 1
Det första steget handlar om att först och
främst överväga åtgärder som kan påverka
behovet av transporter och resor samt valet
av transportsätt.
Optimera steg 2
Det andra steget innebär att genomföra
åtgärder som medför ett mer effektivt
utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
Bygg om, steg 3
Vid behov genomförs det tredje steget som
innebär begränsade ombyggnationer.
Bygg nytt, steg 4
Det fjärde steget genomförs om behovet inte
kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det
betyder nyinvesteringar och/eller större
ombyggnadsåtgärder.

Fyrstegsprincipen ska inte ses som en stegvis metod där
man först genomför åtgärder i enlighet med steg 1 och där
efter, om inte önskat resultat uppnås, genomför åtgärder
enligt steg 2. Istället ska principen ses som en modell som
ingår i en ständigt pågående process som berör hela samhällsutvecklingen. Framförallt gäller detta för
steg 1 och 2. Det handlar om var vi väljer att bo, var kommunerna lokaliserar våra bostäder,
näringslivets osv., det vill säga allt som påverkar efterfrågan av transporter och val av transportsätt.
Vilken utgångspunkt som valts är också avgörande för i vilket steg en åtgärd ska läggas. Som exempel
kan nämnas byggande av nya cykelvägar. Ur ett perspektiv kan åtgärden ses som att man bygger nytt,
det vill säga steg 4. Om åtgärden i stället ingår i ett större sammanhang som har framkommit genom
en åtgärdsvalsstudie, kan byggnationen räknas som en åtgärd som handlar om att tänka om, det vill
säga steg 1.
Åtgärder inom steg 1 och 2 kan samlas i begreppet mobility management eller påverkansarbete. Det
handla om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Syftet är att
påverka resan eller transporten innan den börjat. Mobility management ska ses som ett komplement,
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ett förstärkningsmedel som får nya eller befintliga tekniska lösningar att ge större effekt. Att mobility
management ibland helt kan eliminera behovet av ny infrastruktur är en bonus, inte en regel. Mobility
management kan ses som mjukvaran (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) som gör att vi får ett
bättre utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder). Det är ett förhållningssätt och alltså inte ett
universalmedel som ersätter eller utesluter tekniska lösningar.

3.4 De transportpolitiska målen
De transportpolitiskamålen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga
transportpolitiken. Målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transport- området,
exempelvis hur myndigheterna ska prioritera bland olika önskemål och behov när de genomför sina
uppdrag. Målen ska även vara ett stöd för och kunna inspirera regional och kommunal planering. De
transportpolitiska målen antogs av regeringen 2009 enligt prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och
transporter. En grundläggande utgångspunkt för åtgärdsplaneringen 2018-2029 är att kommande
nationell plan och länsplaner i större utsträckning ska bidra till att de transportpolitiska målen nås.
Det övergripande transportpolitiska målet
Det övergripande målet för
transportpolitiken är att säkerställa en
samhälls-ekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transport-försörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet. Det över- gripande
målet förtydligas genom två jämbördiga
mål, ett funktionsmål – Tillgänglighet
samt ett hänsynsmål – Säkerhet, Miljö
och Hälsa
Funktionsmål - Tillgänglighet
Funktionsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet och bidra
till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot
kvinnors respektive mäns transportbehov. Preciseringar till funktionsmålet är:
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt
samhälle
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras
Hänsynsmål - Säkerhet, miljö och hälsa
Hänsynsmålet är formulerat: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att
ökad hälsa uppnås. Preciseringar till hänsynsmålet är:
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en
fjärdedel mellan 2007 och 2020
• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020
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•
•
•

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet
minskar fortlöpande
Transportsektorn bidrar till att miljö kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis
ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen
Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. Prioritet ges till de
miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå
uppsatta mål

3.5 Nationella klimat och miljömål
Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella
miljöpolitiken. Generationsmålet lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta”, och är enligt Sveriges riksdag
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 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.
Transporterna påverkar de flesta av de nationella miljömålen. Av etappmål som antogs av regeringen
2012 bör särskilt nämnas Frisk luft, God bebyggd miljö och Ett rikt växt och djurliv. Sedan 2009 finns också
etappmålet om Begränsad klimatpåverkan.
Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att utsläppen för Sverige år 2020 är:
 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med 1990, för de utsläpp som inte ingår i
EU:s system för handel med utsläppsrätter
 Minst 50 procent förnybar energi
 20 procent effektivare energianvändning jämfört med 2008
 Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn
I regeringsdirektiven 2016/17:101 Uppdrag att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för
utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur hänvisas till
regeringens proposition prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som i mars 2017
överlämnades till riksdagen. Enligt förslaget ska Sverige senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Till år 2030 ska
växthusgasutsläppen från inrikes transporter även ha minskat med minst 70 procent, jämfört med år
2010.
Sveriges klimatarbete har ett stöd och utgångspunkt i klimatavtalet från Paris 2015, då världens länder
enades om ett nytt avtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Kravet för att
avtalet skulle bli giltigt var att minst 55 länder, som sammanlagt står för mer än 55 % av de globala
utsläppen av växthusgaser, hade ratificerat det, vilket skedde i november 2016. Tills idag, 2017, har
sammanlagt 140 länder skrivit under avtalet. Enligt avtalet ska den globala medeltemperaturen inte
stiga med mer än 2 grader, helst inte mer än 1,5 grad. Avtalet handlar också om att bygga system för
att anpassa oss till det ändrade klimatet och varje land ska ha en nationell plan för minskning av
utsläppen med succesiva skärpningar av målen var femte år.
Trafikens klimatpåverkan
Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa den nationella statistiken för växthusgaser. Utsläpp
från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. I Kronoberg står transporter för
drygt en tredjedel (35 %) av länets totala utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter kommer från
personbilar, lätt och tung lastbil, bussar, mc och mopeder, tåg samt inrikes flyg och sjöfart.
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Huvuddelen, 94 % av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken.
Det är utsläppen från personbilar och tunga fordon som dominerar.

Figur utsläpp av klimatpåverkande gaser nationellt och i Kronoberg.
Utsläppen från personbilar var 14 procent lägre år 2015 jämfört med 1990. Från början av 1990 och
fram till 2007 ökade personbilstrafiken, och låg därefter på en relativt jämn nivå fram till 2013. Nu
ökar trafiken återigen, vilket påverkar utsläppen. Den energieffektivisering och ökade användning av
biobränslen som skett, räcker inte till för att kompensera för den ökade trafiken. Det gör att
utsläppen från personbilar nu ökar.
Utsläppstrenden för växthusgaser från tunga lastbilar ökade stadigt ända fram till den ekonomiska
nedgången som startade 2008. År 2015 var utsläppen 16 procent högre än 1990 års nivå. Sedan 2008
har utsläppen dock minskat, men den nedåtgående trenden går långsammare nu eftersom
lastbilstrafiken ökar. För tunga fordon finns inte utsläppsregleringar, som för personbilar och lätta
lastbilar. Därför utvecklas nu regler som ska underlätta valet av energieffektiva fordon. För att nå
klimatmålen enligt Naturvårdsverket behöver vi även förbättra logistiken och utnyttja möjligheterna
att transportera med järnväg och sjöfart bättre.
För att åstadkomma väsentliga utsläppsminskningar av växthusgaser krävs det enligt Trafikverkets
rapport 2016:043 Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på
transportinfrastrukturen en kombination av åtgärder och styrmedel för ökad energieffektivisering,
övergång till biodrivmedel samt transportsnålt samhälle. Enligt rapporten räcker det inte med
effektivare fordon, fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi och elektrifiering av
vägtransporter. Det kommer även att krävas en förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och
infrastruktur. Den privata bilen behöver få en minskad roll som transportmedel, framförallt i större
och medelstora städer. Tillgängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik,
både buss och tåg, samt förbättrade möjligheter att gå och cykla. I staden handlar det om att
utvecklas i en riktning där behovet av bil inte är lika stort. Det är en utveckling som i stor omfattning
sker redan idag, men det finns behov av att förstärka denna utveckling och vara mer konsekvent.
Dessutom behöver logistiken förbättras och alla trafikslag utnyttjas på ett bättre sätt tillsammans så
att lastbilstrafiken inte ökar.
Rapporten tar vidare upp att det är positivt ur ett klimatscenario att upplåta en del av vägnätet för
längre och tyngre lastbilar, företrädesvis 74 ton och 34 meter och att möjliggöra att köra längre och
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tyngre tåg på järnväg. Analysen tar också upp behovet av styrmedel så som kilometerbaserad
slitageavgift för tunga fordon, höjd bränsleskatt samt bonus-malus-system för nya personbilar.
Klimatarbetet i Kronoberg
Länsstyrelsen har via regeringen uppdrag att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet med
att förverkliga regeringens politik för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen
har initierat en regional nätverksplattform, GreenAct, som bygger vidare på det tidigare arbetet inom
Klimatkommission Kronoberg. Plattformen är under uppbyggnad. Hittills har en styrgrupp och en
samhandlingsgrupp formerats med representanter från Region Kronoberg, Linnéuniversitet,
Sustainable Småland, Miljö Linné, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronobergs län.
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4 Utgångspunkt Regionsamverkan Sydsverige
Kronobergs län utgör ett nav i södra Sverige. Länets infrastruktur påverkar och påverkas av
angränsande län. Invånare och gods rör sig från norr till söder och öster till väster, och omvänt,
oberoende av regionala gränser. Ett litet län med åtta kommuner och drygt 190 000 invånare kan inte
ensamt ta fram de underlag som krävs för en komplett länstransportplan samt påverka och få gehör
för åtgärder i den nationella infrastrukturplaneringen. Samarbete i olika former sker med samtliga
angränsade län och regioner. Under 2014 inleddes ett samarbete mellan Region Blekinge,
Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Sedan mitten av 2015 ingår
även Region Halland och Region Jönköpings län i arbetet. Det gemensamma samarbetet sker inom
ramen för Regionsamverkan Sydsverige, med syftet att utveckla samarbetet mellan de sex sydsvenska
regionerna med medborgarnas bästa för ögonen.
I detta kapitel presenteras de viktigaste gemensamma utgångspunkterna från samarbetet inom ramen
för regionsamverkan Sydsverige och som berör infrastrukturen. I kapitlet berörs bland annat
Regional systemanalys, Sydsvenskt positionspapper och prioriteringar, Resvaneundersökning RVU
2012 och OECD- rapporten för Småland-Blekinge.

4.1 Regional systemanalys
Som ett steg för att kunna beskriva och prioritera viktiga transportkorridorer, samband och
samverkan mellan olika transportbehov, inleddes det sydsvenska samarbetet med att ta fram en
systemanalys. Inledningsvis enbart med regionerna Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. Under
2015 skedde en faktainsamling genom beskrivning och analys av nuläge samt behov och utmaningar.
Regionerna tog fram ett samlat underlag och materialet presenteras i rapport – Systemanalys för
Sydsverige 2015-06-18. När det att det stod klart, hösten 2015, att även Regionerna Halland och
Jönköping ingår i arbetet, kompletterades systemanalysen så att samtliga sex län belystes. Formellt
ingick de båda regionerna i det sydsvenska samarbetet från januari 2016.
Systemanalysen finns för nerladdning från Region Kronobergs hemsida. Nedan presenteras några av
de viktigaste faktaunderlagen samt med uppdatering och komplettering av viss fakta.
Tillväxtmotorer och regionala kärnor
Sydsverige har 2.5 miljoner invånare, varav cirka hälften
bor i Halland och västra Skåne. Såväl befolkning som
arbetsplatser är ojämnt fördelade med en koncentration
till väst- och sydkusten och längs järnvägs- och större
vägstråk.
Tillväxtmotorerna är sådana orter som har förhållandevis
goda möjligheter för ökad sysselsättning. Åtkomligheten
till dessa orter är av betydelse för boende i hela regionen.
De regionala kärnorna har betydelse för sysselsättning
och service i ett mer begränsat omland.

FA-regioner
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Sydsverige har 14 funktionella analysregioner
(pendlingsområden), vilka är starkt varierade i storlek.
Indelningen i FA-regioner visar att länsgränserna endast
delvis återspeglar funktionella regioner baserat på hur
individer arbetspendlar. Noterbart är främst att norra
Halland (Kungsbacka, Varberg och Falkenberg)
funktionellt sett tillhör Göteborg.
Andra FA-regioner som överskrider länsgräns är
Jönköping som inkluderar Ydre kommun i Östergötland,
Älmhult-Osby (Skåne och Kronoberg) samt KristianstadHässleholm som innefattar Sölvesborgs kommun i
Blekinge län.

Tillgänglighet med kollektivtrafik
Restidsisokronerna visar vilka markområden som når
centrum i en kärna inom givna tidsintervall. Ytor som är
röda, orangea och gula når centrum i en tillväxtmotor
inom 45 minuter som är ett rimligt tidsavstånd för
daglig arbetspendling. Notera att restidsisokroner till
Göteborg och Köpenhamn inte är beräknade. Restiden
är beräknad från bostad till en målpunkt som
representerar centrum i respektive kärna. Restiden
inkluderar därmed både åktid, gångtid och väntetid vid
byten.
Större delen av Sydsveriges yta täcks in med god
tillgänglighet till de största städerna med bil.
Undantagen är främst sydöstra Skåne, delar av
Kronoberg samt delar av inlandet och delar av Öland i
Kalmar län. Kollektivtrafiken har sämre yttäckning och dess utbud är koncentrerat till stråk och
områden med stor befolkning. Tillgängligheten med kollektivtrafik till Jönköping är begränsad till en
mindre yttäckning jämfört med åtkomligheten till andra större städer, den främsta anledningen till
detta är längre anslutningstider (för att till fots eller på annat sätt ta sig till målpunkten från stationen).
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Pendling

Antalet pendlingsrörelser till och från Kronoberg visas på kartan över befolkningstätheten i
Sydsverige. Vad gäller arbetspendlingen är den volymmässigt koncentrerad till västra Skåne och till
Hallandskusten. De största pendlingsrelationerna är Kungsbacka-Göteborg och Malmö-Lund.
Därutöver finns stora pendlingsstråk i anslutning till residensstäderna. Relationerna med störst
arbetspendling till och från län utanför Sydsverige är Själland, Stockholms län och Västra Götaland.
Vad gäller pendling över länsgränser ligger Kronoberg med sina cirka 19 000 pendlingsrörelse över
länsgräns på 11:e plats bland landets regioner.
I en fördjupad studie från systemanalysen kan man konstatera att Kronoberg har ett positivt
pendlingsnetto, dvs. fler som pendlar in än som pendlar ut. Endast fem län i Sverige har ett positivt
pendlingsnetto, vilka är:
Inpendlare över
Utpendlare över
Nettopendling
länsgräns
länsgräns
Stockholms län
101 303
39 198
62 105
Västra Götalands län
46 014
36 175
9 839
Kronobergs län
11 551
7 042
4 509
Jönköpings län
12 134
10 136
1 998
Norrbottens län
4 108
3 920
188
När man tittar på pendlingsnetto i förhållande till bransch kan man konstatera att Kronobergs
positiva pendlingsnetto återfinns inom samtliga branscher. Störst tillskott sker dock inom industrin
och handeln.
Av länets åtta kommuner har fyra dvs. Älmhult, Markaryd, Växjö och Uppvidinge ett positivt
pendlingsnetto. En hög inpendling som kan uppvisas i Kronoberg både till länet och till flera av
länets kommuner kan tolkas på två sätt:
1. Positivt: 1) Näringslivet får kompetensförsörjning, 2) det finns tillräckliga kommunikationer
för att folk ska välja att pendla till oss, 3) vi har ett starkt näringsliv
2. Negativt: 1) Människor pendlar hellre hit än bor här vilket kan tolkas som bristande
boendeattraktivitet, 2) skatteunderlaget tillfaller en annan kommun/region
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Stråk
Ett nät av vägar och järnvägar av särskild betydelse för person- och godstrafik har identifierats med
utgångspunkt från ortsstrukturen. Persontransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd
bedömning avseende befintliga trafikvolymer och funktionen att binda samman tillväxtmotorer och
kärnor. Godstransportstråken är definierade utifrån en sammanvägd bedömning av befintliga
godstransportflöden, större basindustrier, främst inom skogsnäringen, samt de system av hamnar och
terminaler som utgör noder i hanteringen av enhetsberett gods (container och trailer).

Stråk för person- och godstransporter transporter på väg och järnväg:Källa Ramböll, 2015. Egen bearbetning baserat
på Sydsvensk systemanalys, 2015.
I den senaste systemanalysen numrerades inte stråken på samma sätt som i den föregående
systemanalysen. För att tydliggöra stråken som genomkorsar Kronoberg och föra in dem i ett större
sammanhang finns ett värde i att presentera och numrera stråken på samma sätt som tidigare. Genom
att presentera stråken i ett omland blir det tydligare vilken betydelse de har för att nå viktiga
målpunkter så som viktiga hamnar, terminaler, resecentra och regionala flygplatser.
Kronobergs län berörs av följande identifierade stråk:
 Stråk 1 utgörs i huvudsak av E4 (genom hela södra
Sverige), samt Södra stambanan.
 Stråk 4 utgörs i huvudsak av Baltic-Link, riksvägarna 25
från Kalmar och 27 och 29 från Blekinge med förgrening i
Växjö, samt Kust-till-kustbanan, med förgrening i
Emmaboda, till Göteborg.
 Stråk 5 utgörs av riksväg 25 Kalmar-Växjö-Halmstad samt
riksväg 15 ”Tvärleden” från Karlshamn till Halmstad via
Olofström-Lönsboda-Osby- Markaryd-Knäred-Veinge. I
detta stråk ingår också Sydostlänken och Markarydsbanan.
 Stråk 7 utgörs tillsammans med stråk 11 den nya
sträckningen av RV 23.
 Stråk 9 utgörs av riksväg 28, 31 och 32 från Karlskrona via
Emmaboda, Vetlanda, Eksjö och Tranås till Mjölby och
riksväg 50 Bergslagsdiagonalen via Örebro.
 Stråk 10 utgörs av riksvägarna 23/34 och 37 från Oskarshamn via Vimmerby till Linköping.
 Stråk 11 utgörs av riksväg 23 och Södra stambanan.
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4.2 Sydsvenskt positionspapper
Utifrån underlaget som framkom genom systemanalysen arbetade de sex
sydsvenska länen fram ett gemensamt positionspapper. - Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt Sverige. Sydsveriges sex regioner; Jönköping, Kronoberg,
Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland har enats kring prioriteringar för den
framtida infrastrukturen genom att samlas kring tre gemensamma
utgångspunkter. Vi utgår från dessa i vår planering och föreslår att de tas
som utgångspunkt i statens planering av infrastrukturen för åren 20182029.
Sydsverige har ett strategiskt läge i Sverige med nära koppling till såväl
övriga Europa som Mälardalen och Västsverige. 26 % av landets
befolkning bor i Sydsverige. De tre prioriterade områdena beskrivs kortfattat i det
följande.

Interregional tillgänglighet
Utbyggnaden av nya stambanor bör starta från storstäderna där
kapacitetsbristerna är som störst. De bör samordnas med förbättringar av
sidobanorna och den regionala tågtrafiken som regionerna tillhandahåller
och utvecklar.
Satsningar på de anslutande sidobanorna kan inte vänta utan måste ske
parallellt för att skapa en nödvändig regional tillgänglighet och underlag för
höghastighetstågen.

Sammanknutet Sydsverige
Den flerkärniga strukturen med tillväxtmotorer och regionala kärnor är en
tillgång. Den flerkärniga ortsstrukturen behöver stödjas genom ett
finmaskigt nät av vägar och ett fungerande järnvägsnät. Närheten mellan
tillväxtmotorer och kärnor med dess omland måste öka. Tillsammans med
kommunerna bygger vi ut fossilfri busstrafik och ersätter korta bilresor
med cykelvägnät.

Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter
Genom Sydsverige går förbindelserna mellan det kontinentala Europa och
Skandinavien. 41 % av importvärdet och 31 % av exportvärdet i Sverige
passerar Sydsveriges hamnar och Öresundsbron. Vidareutveckla och
undanröj flaskhalsar i TEN-T korridoren. Knyt ihop Östersjöhamnarna
med Scan-Med korridoren för att koppla samman den med TEN-T näten i
länderna på andra sidan Östersjön.
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4.3 OECD Territorial Reviews Småland-Blekinge
OECD genomförde 2012 en analys av Småland-Blekinge - OECD
Territorial Reviews Småland-Blekinge. Regionerna som studerades var
Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping. Fokus låg på
utvecklingsförutsättningar som innefattade ett analysarbete byggt
på statistiska underlag och på intervjuer med olika nyckelpersoner.
Genom analysen erhölls en kvalificerad bedömning från utomstående experter och även jämförelser
med andra regioner i världen. Syftet med OECD-analyserna är att skapa underlag för regionala
utvecklingsstrategier. Analysen innehåller också viktiga slutsatser kring problem och förutsättningar
och även rekommendationer med stark relevans för infrastrukturplaneringen. Ett arbete har inletts
för att uppdatera och analysera om det skett någon utveckling sedan 2012 - OECD Monitoring Review
Småland-Blekinge. Den nya OECD-rapporten beräknas vara klar i slutet av 2018.
Viktiga slutsatser från OECD 2012
Enligt OECD-rapporten Småland-Blekinge är de fyra länens läge en
tillgång eftersom de ligger närmare de stora europeiska marknaderna
än övriga mer nordliga regioner. Dock har analyser visat att det finns
stora infrastrukturbegränsningar i Småland-Blekinge. Detta gör att
nordligare regioner har bättre utgångsläge för att nå stora europeiska
marknader än t.ex. Kronoberg har. Sett till befolkning och yta och i
förhållande till den nationella normen har alla fyra länen avsevärda
infrastrukturluckor.
Nedan presenteras i punktform de viktigaste slutsatserna från OECD
rapporten 2012 med betydelse på infrastrukturen i Kronobergs län.
 Länen har fler bilar per invånare än det nationella
genomsnittet. Invånarna gör färre men längre resor än det nationella genomsnittet
 Pendlingen över korta sträckor är lägre än i andra områden. Antalet resor per tillgänglig
kilometer, mått på utnyttjandet av väginfrastruktur, är under genomsnittet. Detta tyder på att
infrastrukturens kvalitet ligger under normen vilket ökar pendlingskostnaden
 Europavägarna E4 och E22 har en relativt hög standard jämfört med resten av vägnätet, men
det finns besvärliga flaskhalsar som behövs åtgärdas. Det gäller i synnerhet
motortrafikled/motorväg E22 längs kusten i sydost. Utöver dessa finns det tvåfiliga vägar
mellan regionerna som gör trafiken i öst-västlig riktning långsam och ger en dålig förbindelse.
Vissa vägar mellan större städer och de omgivande kommunerna är väldigt dåliga och hindrar
den regionala utvecklingen.
 Järnvägsnätet i sydöstra Sverige är eftersatt
 Flygförbindelse är viktiga och det finns tillgänglighetsproblem inom området. Det krävs goda
förbindelser till internationella flygplatser
 Transportinfrastrukturen har ännu inte anpassat sig till de växande marknaderna i öster. Nya
handelsmöjligheter med Baltikum, Ryssland och Kina har öppnats för företag i länen är
geografiskt placerade för att dra nytta av detta och expandera om infra- satsningar genomförs
 Infrastrukturbegränsningarna gör att det goda läget gentemot de stora europeiska
marknaderna inte kan utnyttjas till fullo. Kronoberg och Kalmar är svåråtkomliga om man ser
till vägnätet. Kronobergs tillgänglighet när det gäller järnvägen är dock bättre
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Konsekvenser av infrastrukturbegränsningar enligt OECD
 De fyra länen har hög andel lågutbildade och en lägre andel högutbildade än genomsnittet i
Sverige. Bristerna i infrastrukturen hämmar dynamiken inom regionen. Bättre interna
förbindelser skulle bidra till minskade pendlingskostnader, bredare arbetsmarknader och
bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.
 Bättre transport-och kommunikationsnät innebär att befolkningen inte behöver minska i
småorter om det finns goda möjligheter till arbetspendling. Infrastrukturbristerna begränsar
länets möjligheter att dra nytta av sitt geografiska läge.
 Det finns en oväntad ökande efterfrågan på järnvägstransporter. Underhållet och
utvecklingen av järnvägen inom länen är därför en strategisk fråga för regionen. En stor del
av järnvägsnätet har kapacitetsproblem.
 Fler regelbundna flygförbindelser till Köpenhamn och andra stora flygplatser i Europa skulle
underlätta flygtransporterna till resten av världen och göra regionen mer attraktiv för
högutbildad arbetskraft och kunskapsbaserade företag.

4.4 Resvaneundersökning
Den senaste resvaneundersökningen för sydöstra Sverige är från 2012 och gjordes på uppdrag av
Trafikverket, Regionförbundet Jönköpings län, Regionförbundet södra Småland, Region Blekinge,
Regionförbundet Kalmar samt Växjö och Kalmar kommuner. I dag finns inget beslutat om att en ny
resvaneundersökning ska genomföras, men diskussioner förs om att ny undersökning ska
genomföras inom de närmaste åren inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.
Syftet med Resvaneundersökningen 2012 var att ge en uppdaterad kännedom om resvanorna
regionalt och interregionalt. Alla typer av resor är inkluderade i undersökningen vilket innefattar
studie och arbetspendling, resor i tjänsten och fritidsresor. Resultatet av resvaneundersökningen visar
att i hela Småland, Blekinge och Öland görs 1,8 miljoner förflyttningar under ett genomsnittligt dygn.
I den sydöstra regionen som är det aktuella området är siffran ca 1,4 miljoner.









Invånarna i Småland, Blekinge och Öland reser drygt 33 miljoner km varje dag. Av dessa
kilometrar står bilen för 76 procent på vardagar och 85 procent på helgerna. Av de
producerade personkilometrarna står långa resor (50 km eller längre) för över 50 procent och
resor som är under 10 km är 12 procent. Räknat i tid motsvarar detta ca 1 timme och 20
minuter på resande fot per dag.
I den sydöstra regionen är ca två tredjedelar av alla resor under 10 km långa. Medelresan
varar ca 40 minuter, under både vardagar och helger. Förutom tåg, som används för långa
resor, och cykel/gång som används för korta resor, är det stor spridning på reslängderna för
övriga färdmedel.
Ca 80 procent av befolkningen i regionen reser en vanlig vardag och de som reser mest är
personer i åldrarna 25-44 år. De som är minst frekventa resenärer är personer över 65 år.
Över 90 procent av hushållen har tillgång till bil och lika stor andel har tillgång till cykel. 1,3
procent av befolkningen har tillgång till en elcykel. Andelen som har ett kollektivtrafikkort
sjunker med ökande ålder, en majoritet i åldern 16-24 år har ett kollektivtrafikkort. Var femte
invånare har ett tåg- eller busskort.
Strax över hälften av alla förflyttningar görs inom en och samma tätort. Cirka 27 procent av
förflyttningarna görs i de fyra residensstäderna. De reseströmmar som flyter utanför
tätorterna domineras av regionens residensstäder. Samtliga reseströmmar med undantag av
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Stockholm, går in/ut från regionen till närliggande kommuner. Kollektivtrafikströmmarna
liknar bilströmmarna och därför finns det potential att öka andelen kollektivtrafikresenärer
6 procent av antalet resor görs med kollektivtrafik och resor med bil är över två tredjedelar.
En överföring av 8 procent av bilresor till kollektivresor skulle innebära en fördubbling av
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken svarar för 17 procent av antalet personkilometrar eftersom
den genomsnittliga längden på resorna för kollektivtrafiken är större än bilresorna. I de större
städerna står bilen för en mindre andel av resorna, framförallt bland yngre.
70 procent av arbetsresorna görs med bil och motsvarande för kollektivtrafiken är 6 procent.
Resor till och från arbete/studier, eller tjänsteresor utgör knappt hälften av vardagsresorna.
Inköpsresor, samt resor till olika fritidsaktiviteter står för vardera runt en femtedel av resorna.
Vid inköpsresor används till största del bilen som medan kollektivtrafiken används vid resor
till skola/studier.
Resor till fritidsaktiviteter motsvarar totalt 185 000 resor och det gäller ungefär 25 procent av
invånare. På helger är det 35 procent eller 301 000 resor. Fritidsresorna i regionerna görs
oftast med bil. Kvinnor samåker i högre grad än män och även yngre samåker i högre
utsträckning än andra åldrar samt använder sig mer av cykel eller gång. Under vardagarna
syns det en tydlig topp på antalet fritidsresor vid 18-tiden.
Pensionärernas resvanor skiljer sig från andra grupper. Det finns inga tydliga toppar när
denna grupp reser, utan istället är det spritt från 10-tiden på morgonen till 16-tiden på
kvällen. Endast 2 procent av resorna görs med kollektivtrafik. Bilen är det färdmedel som
dominerar.
Antalet resor och andelen invånare som reser skiljer beroende på var i regionen man bor. Är
man bosatt i de större städerna reser man mer frekvent än om man bor på mindre orter eller
landsbygd. I de större städerna är det också en större andel som använder kollektivtrafik och
cykel som färdmedel. Andelen bilresor är som störst för boende på landsbygden och i mindre
orter. Viljan (möjligheten) att ändra sitt färdsätt mot att använda bil i mindre utsträckning är
som lägst här.
Det finns ett starkt samband mellan tillgången till bra kollektivtrafik och viljan att resa mindre
med bil. Kvinnor, yngre och högutbildade har en större vilja att förändra sitt resesätt och åker
i större utsträckning mer kollektivtrafik jämfört med andra grupper. En stor andel av
bilisterna har inte någon vilja att dra ner på sin bilanvändning men var tionde person har
redan provat eller har tankar kring att använda sig av ett annat färdmedel än bilen. Ytterligare
17 % av bilisterna har som ambition att minska sitt bilresande men vet ej hur eller när detta
ska ske.
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5 Regionala utgångspunkter
Här har de viktigaste styrande dokumenten för upprättandet av länstransportplanen ställts samman. I
kapitlet presenteras essensen med koppling till infrastruktur från Regionala utvecklingsstrategin
Gröna Kronoberg 2025, föregående länstransportplan och trafikförsörjningsprogram.

5.1 Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025”
Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs regionala utvecklingsstrategi vilken är vägledande för arbetet
med hållbar regional utveckling. Strategin är övergripande och beskriver hur det ska vara att leva i
Kronoberg 2025. Målbilden är Gröna Kronoberg - Öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga.
Strategin antogs av regionfullmäktige 11 juni 2015. För att driva arbetet med att förverkliga Gröna
Kronoberg, som beskriver hur det är att leva, bo och verka i Kronoberg 2025, har två målområden
brutits ut som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar.
De två målområdena är:
 Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer
 Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer, handlar om platsen Kronoberg. Kronobergs
attraktivitet är central för att människor ska välja att bosätta sig här, stanna kvar eller återvända. Vi
behöver aktivt arbeta med samhällsplanering och arbeta med att utveckla livsmiljöer där alla invånare
kan hitta sin plats och känna sig välkomna och delaktiga.
Mål 2025
 Befolkningen ska öka. Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i länet överstiga medianen
för riket.
 En god socioekonomisk utveckling. År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs län överstiga
riksgenomsnittet.
 En god hälsa hos befolkningen. År 2025 ska den självskattade hälsan hos flickor och pojkar,
kvinnor och män i Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet.
 Klimatpåverkan ska minska. Mellan 1990-2025 ska minskningen av klimatpåverkande utsläpp i
länet vara den största i riket.
Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga, handlar om vad invånarna i
Kronobergs län ska leva och växa av. Konkurrensen är hård idag och förändringstakten blir allt
högre. Förändringarna innebär stora omställningar och det finns risk att arbetslöshet och sociala
klyftor uppstår samt att hälsan blir allt mer ojämlik. Därför är det viktigt att vi hittar hållbara sätt för
regionen och människorna här att utvecklas och förnyas. Vi vill växa av en cirkulär ekonomi. Det
handlar om att avfall inte ska existera utan ses som en råvara och att människor ses som regionens
främsta resurser, som får chans att utvecklas, må bra och bidra till sin egen och regionens utveckling
genom hela livet.
Mål 2025
 Produktiviteten ska öka. Mellan 2014–2025 ska BRP/Sysselsatt i Kronobergs län öka mer än i
riket.
 Balanserad tillväxt – fler arbeten. Mellan 2014-2025 ska den sysselsatta dagbefolkningen i länet
öka mer än medianen för riket.
 Förbättrad matchning – fler i arbete. År 2025 ska sysselsättningsgraden för kvinnor och män i
länet uppgå till minst 80 procent.
 Ökad förnyelseförmåga. År 2025 ska länet ligga över medianen sett till antal arbetsställen med
minst 1 sysselsatt per 1000 invånare.
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Ett ökat humankapital. Andelen kvinnor och män med minst en gymnasial utbildning ska
överstiga riksgenomsnittet. Ohälsotalet hos kvinnor och män i Kronobergs län ska understiga
riksgenomsnittet.
På väg mot ett plusenergilän. 80 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län
kommer 2025 från förnybara källor

Prioriteringar i Gröna Kronoberg 2025
För att nå de uppsatta målen har prioriteringar pekats ut, som beskriver vad som behöver göras för
att bemöta utmaningar inom området. De fyra prioriteringarna är:
1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra
2. Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga
3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga
4. Utveckla livslångt lärande och jämlik hälsa
För länstransportplanen finns det kopplingar till de båda målområdena samt till samtliga
prioriteringar. Det är dock i Gröna Kronoberg 2025 särskilt utpekat att infrastrukturen i första hand
ska stödja prioritering 1. Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av
varandra. Området handlar om planera samhället med en helhetssyn för att systemoptimera och få
hållbara lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad som kan stärka tillväxten
och tillgängligheten i hela regionen. För att vara en attraktiv region behöver Kronoberg dessutom
utveckla boende- och livsmiljöer som människor finner attraktiva. Prioriteringen syftar till att platser,
orter, städer och regioner arbetar mer strategiskt utifrån ett komplementärt synsätt för att
komplettera och dra nytta av varandras kvalitéer.
Samhällsutmaningarna kan dock inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samhandling
mellan olika aktörer och intressenter Det innebär att föra samtal och påvisa, om nuläge och mål, samt
att skapa samsyn om vad som bör göras och hur. Inom prioritetsområde 1 har följande
samhandlingsområden pekats ut:
 Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur.
 Samarbeta över organisationsgränserna kring gemensamma policyer och förvaltning.
 Samordna fysisk planering och hållbar tillväxt på regional och kommunal nivå,
mellankommunalt och mellanregionalt.
 Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större centrumstäder inom ett
rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför länet.
 Stärk förbindelserna mellan större orter inom Kronobergs län, primärt de tre
arbetsmarknaderna som utgör Kronobergstriangeln.
 Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.
 Främja förnyelsebara fordonsbränslen inom vägtransporter.
 Stärk tillgången till bredband och service på landsbygden.
Infrastruktur och länstransportplanen har också en koppling till och kan bidra till uppfyllelse av
prioritetsområde 2, Utveckla miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga. Framförallt
när det handlar om den fysiska trafikmiljön i länets orter. Området handlar om att utveckla öppna
och hållbara livsmiljöer för alla - flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund. Dels handlar
det om människor som bor här och vad som får dem att trivas och dels handlar det om att attrahera
kompetenser, besökare och inflyttare. För att nå dit vi vill så behöver alla vara med i
förändringsarbetet. Prioriteringen syftar till att arbeta mer strategiskt med värdskap och inkludering.
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Även inom detta område behövs samhandling och ett gemensamt arbete mellan olika aktörer och
intressenter. Inom prioritetsområde 2 har följande samhandlingsområden pekats ut:
 Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, funktioner och kvaliteter.
 Utveckla värdskapet lokalt och regionalt.
 Utveckla strategier för inflyttning som riktar sig till kvinnor och män i olika livsstadier.
 Utveckla förutsättningarna för delaktighet i politiska beslutsprocesser för människor oavsett
kön, ålder och bakgrund.
 Utforska metoder för entreprenöriell samverkan lokalt för att inkludera kvinnor och män,
företag och organisationer i arbete med nya servicelösningar.
 Utveckla förutsättningarna för civila samhällets aktörer att delta i planering och
genomförande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
 Skapa ett mer levande offentligt rum som en arena för kultur, aktivitet och evenemang.
 Stärk dialogen mellan regionen och kommunerna kring folkhälsa.
 Öka kunskapen om barns och ungas livsvillkor i regionen.
Vägledning för prioritering av Länstransportplanen
För att tydliggöra effekten av olika prioriteringar i länstransportplanen har en enklare analys av
effekterna på de uppsatta målen i Gröna Kronoberg 2025 genomförts. Analysen utgår från en
satsning/prioritering på fyra trafikslag. Trafikslagen som valts är cykel, kollektivtrafik, järnväg samt
väg. Åtgärder som krävs är alltså cykelvägsutbyggnad, utbyggnad av hållplatser och pendelparkeringar
mm, ökad samfinansiering till nationell plan samt trafiksäkerhetsåtgärder. Analysen ger bara en
generell bild och inga bakomliggande kriterier finns. Den visar dock på att oavsett vilket av de fyra
transportslagen som prioriteras så är bedömningen att det kommer att bidra till att målen uppfylls
eller har bedömts vara neutral i måluppfyllelsen. Enda undantaget är satsning på väg vilket med
dagens fordonsflotta inte kommer att bidra till måluppfyllelse.
Cykel
K-trafik
Järnväg
Väg
Målområde 1: Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Befolkningen ska öka
God socioekonomisk utveckling
God hälsa hos befolkningen
Klimatpåverkan ska minska

Målområde 2: Vi växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
Produktiviteten skall öka
Balanserad tillväxt – fler arbetstillfällen
Förbättrad matchning – fler i arbete
Ökad förnyelseförmåga
Ett ökat humankapital
På väg mot plusenergiregion
En satsning på transportslagets effekt på de
regionala målen

Bidrar

Neutral

Bidrar inte

Figur: Enkel analys av effekter på mål i Gröna Kronoberg om infrastruktursatsningar sker på cykel, kollektivtrafik,
järnväg och väg.

5.2 Länstransportplan 2014-2025
48
Page 425 of 528

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Att genomföra infrastrukturprojekt är oftast processer som sträcker sig över flera år.
En åtgärd kan därför återkomma i flera länstransportplaner innan den blir
genomförd. När en åtgärd som har blivit utpekad i en plan återkommer i en senare
plan brukar man benämna den som ”låsning i planen”. En låsning kan också
uppstå genom att som en utblick i den årliga infrastruktur verksamhetsplanen peka
ut ett objekt. Vart fjärde år ges möjligheter att ompröva och göra justeringar i
planen. Även om länsplaneupprättaren har rätt att göra helt nya utpekande är det
ytterst olämpligt och kan innebära att nerlagt arbete och investeringar kan gå
förlorade. Den nu gällande länstransportplanen antogs av Regionförbundet södra Smålands
fullmäktige 13 december 2013.
Utpekade åtgärdsvalsstudier
För en konstaterad brist i infrastrukturen inleds planeringen med att en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, ska
genomföras. Genom studien prövas möjliga lösningar och grov kostnadsuppskattning. Att en
åtgärdsvalsstudie genomförs innebär inte mad automatik att objektet tas upp i kommande plan.
 Rv 23 Marklanda Räppe
 Lv 834 i Hovmantorp
 Lv 126 Förbi Alvesta

Södra länken
Låsningar större infrastruktur åtgärder
 Rv 23 Huseby - Marklanda
 Rv 23 Älmhult – Ljungstorp (inkl. Förbi Älmhult)

Mötesspår Skruv (samfinansiering till NP)
Låsningar mindre infrastrukturåtgärder
Väg



LV 120 Haganäsleden återställande Norra Esplanaden i av Älmhult
Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3

Cykel
 Lv 555 Mjälen – Ljungby
 Lv 120 Göteryd - Älmhult, del 3

5.3 Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2025
Region Kronoberg antog i december 2015 ett nytt Trafikförsörjningsprogram för länet.
Programmet har en strategisk ansats med syfte att lägga en långsiktig struktur för hur
länets kollektivtrafik ska utvecklas. Programmet sträcker sig fram till år 2025 och
innehåller 7 mål som ska följas upp genom 23 indikatorer. En helt avgörande
faktor för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och för att nya resenärer ska
vilja använda kollektivtrafiken är att det finns en fungerande och ändamålsenlig
infrastruktur. Det är därför av yttersta vikt att både länstransportplanen och
nationell transportinfrastrukturplan ger förutsättningar för att kollektivtrafiken i
Kronoberg ska kunna utvecklas i linje med de uppsatta målen.
Fyra områden har identifierats som särskilt intressanta och viktiga, där infrastrukturen
verkligen kan bidra till kollektivtrafikens utveckling. Dessa områden beskrivs nedan.
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Järnvägen
Järnvägen ska vara robust och pålitlig och möjliggöra snabba resor inom länet och också till
angränsande län och för fjärrtrafik. Det är därför av stor vikt att befintlig anläggning underhålls på ett
sätt så trafikstörningar kan minimeras och punktlighet säkerställs. Järnvägsanläggningen behöver
också byggas ut för att kunna ta emot fler tåg och resenärer i framtiden.
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet:
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region.
Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
Indikatorer
 Resmöjligheterna till och från grannregionernas huvudorter och i andra starka interregionala
relationer ska bli fler.
 Restiderna till grannregionerna huvudorter ska minska.
 Punktligheten i trafiken ska öka
 Andel inställda turer ska minska
Hållplatser
Hållplatser med fler än 4000 påstigande per år ska rustas upp och byggas om så att de uppfyller krav
på full tillgänglighet för samtliga resenärer. Detta gäller både hållplatser på statligt vägnät och
kommunalt vägnät. Det rör sig om ca 230 hållplatslägen som finns utspridda i länets samtliga
kommuner. Vilka dessa är finns beskrivet i hållplatshandboken. Förutom ombyggnation av befintliga
hållplatser är det av högsta vikt att Trafikverket och kommunerna tar hand och underhåller länets
hållplatser på ett bra sätt. Fräscha, hela och rena hållplatser och väderskydd är viktiga faktorer för att
kunna locka fler resenärer till att resa kollektivt.
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet:
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
Indikatorer
 Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande
per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens
prioriteringar.
 Bytespunkter i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas enligt
hållplatshandbokens prioriteringar.
Bussgator och kollektivtrafikkörfält
Att bussen får eget utrymme i form av egna körfält är ett smart sätt att minska restiderna och öka
kollektivtrafikens attraktivitet. Detta är främst aktuellt på vägavsnitt där trängsel uppstår, vilket det
gör i de större tätorterna. Denna typ av åtgärder gynnar både stadsbusstrafiken och regionbusstrafik.
Länets kommuner kan söka medel genom Länstransportplanen för denna typ av åtgärder. En annan
möjlig finansieringsväg för denna typ av åtgärder är genom stadsmiljöavtal. Denna
finansieringsmöjlighet är föreslagen som en del kommande nationell planen.
Kopplar främst till följande mål i Trafikförsörjningsprogrammet:
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region.
Indikatorer:
 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil mellan kommunernas centralorter och Växjö
samt i övriga viktiga relationer ska minska.
 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska.
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Kollektivtrafik och cykel
Trafikförsörjningsprogrammet pekar tydligt ut cykel som en viktig faktor för att även öka
kollektivtrafikresandet. Det handlar om att resenärer ska kunna cykla till
hållplatser/stationer/terminaler och kunna parkera sin cykel på ett tryggt och säkert sätt. Därför
behövs cykelparkeringsplatser, helst med tak, anordnas vid de större hållplatserna i länet. Detta är
kommunernas ansvar, både där kommunen och staten är väghållare. För denna typ av åtgärd kan
medel sökas i Länstransportplanen.
Gjorda satsningar
Under våren 2016 gjordes tre större nationella satsningar som påverkar kollektivtrafikutvecklingen i
länet. Dels gjordes en tillgänglighetssatsning, där Kronoberg fick 17 miljoner kronor för att förbättra
tillgängligheten till hållplatserna men också på hållplatserna i form av högt kantstöd,
kontrastmarkeringar etc. Dels gjordes en landsbygdsatsning, där hållplatser på landsbygden ska rustas
upp. För detta fick Kronoberg 27 miljoner kronor. Båda dessa satsningar omfattar endast hållplatser
utmed statlig väg och det är Trafikverket som har blivit tilldelad dessa medel. Väderskydd är dock
alltid kommunernas ansvar, både där kommunen och staten är väghållare.
Slutligen fick Växjö kommun, Alvesta kommun, Ljungby kommun och Region Kronoberg ta del av
statliga medel genom stadsmiljöavtalet i syfte att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur och stärka
sambanden mellan kollektivtrafik och fysisk planering. Satsningen omfattar 60,25 miljoner kronor,
vara hälften kommer från staten och hälften från kommunerna. Åtgärderna ska vara genomförda
senast under 2018.
Summa satsningar kollektivtrafik 2016-2020
Statsmiljöavtal
30,12 miljoner kronor, (Kommunerna bidrar med lika mycket)
Tillgänglighetssatsning
17 miljoner kronor
Landsbygdsatsning
27 miljoner kronor
Summa
74,12 miljoner kronor
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6 Regionala förutsättningar och ambitioner
I kapitlet ges beskrivning av specifika förutsättningar för Region Kronobergs samt ambition och
ställningstagande. Kapitlet ger också en motivering till de prioriteringar som läggs fast i denna
länstransportplan 2018-2029.

6.1 Regionförstoring- och förstärkning
Kronobergs län har glesa strukturer och benämns ofta som en glesbygd. Sett till folkmängden, det
fjärde minsta i riket och tillsammans med Kalmar, är Kronoberg det glesaste länet i södra Sverige.
Samtidigt är kopplingen mellan olika orter i Kronobergs län, och till orter utanför länet, stark. Länet
genomkorsas av en stambana, en europaväg och flertalet riksvägar, och beroende på var i länet man
befinner sig finns flera Sydsvenska större regionala centrumstäder – Malmö, Lund, Helsingborg,
Karlskrona, Kalmar, Halmstad och Jönköping – inom en rimlig pendlingstid. Kronoberg har en tydlig
stråkstruktur där 87 procent av människor bor utmed stråken och 91 procent arbetar i stråken.
Kronoberg kan mer benämnas som en stråkbygd. I stråken ligger också de 11 stationsorterna som
underlättar förbindelsen mellan orter både i och utanför länet.

Figur: Tätorter i Kronoberg

Figur:
Kronoberg
Figur: Stråkbygden
Glesbygden Kronoberg
8 kommuner, 51 tätorter, 22 inv/km2

För att nå en balanserad utveckling i hela länet i enligt med Gröna Kronobergs första prioritering
(Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra nytta av varandra), finns det skäl att
främja regionförstoring och regionförstärkning, Givet den ökade koncentreringen till städer har
diskussionen kommit att handla om hur vi i framtiden kan främja en hållbar utveckling både i större
och mindre orter. Ett svar är en ökad rörlighet, en regionförstoring, där orter drar nytta av varandra.
Men det handlar också om att skapa attraktiva orter, platser och verksamheter, det vill säga att bidra
till täta dynamiska miljöer vilka fungerar som magneter och därigenom drar till sig kunskap,
kapital/näringsliv, och kreativa individer vilket bidrar till en förstärkning av regionen, så kallad
regionförstärkning. Vilket ligger i linje med Gröna Kronobergs andra prioritering om att utveckla
miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga.
För att uppnå en långsiktigt hållbar regionförstoring och regionförstärkning måste det finnas en klar
koppling mellan infrastrukturåtgärder, investeringar och trafikering. Det är angeläget att skapa
förutsättningar för lokalt och regionalt anpassade trafik- och transportlösningar med intermodalitet,
det vill säga byte från ett trafik- och transportslag till ett annat. Näringslivets utveckling och tillgången
till service är de kanske enskilt viktigaste faktorerna för att åstadkomma en vidgad geografi för
invånarna i en region. Tillväxten hos företagen i regionen är beroende av snabba och bekväma
personresor, men också tillförlitliga och effektiva transporter av gods. För att uppnå detta och
52
Page 429 of 528

Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
säkerställa både bekväma och säkra person- och godstransporter, uppnå regionförstoring till fördel
för arbetsmarknadsförstoring samt för att säkerställa näringslivets behov av arbetskraft, krävs
infrastruktursatsningar i stråk. Dessa stråks betydelse stärks än mer när man jämför dem med länets
pendlingsstruktur som även de utgör de ”tunga” pendlingsstråken i Kronobergs län.
Pendlingen skiljer sig dock avsevärt mellan olika kommuner, vilket inte är oväntat eftersom
kommunerna skiljer sig åt vad gäller förutsättningar och storlek. Växjö har den största inpendlingen,
vilket enkelt förklaras med att det är länets största ort och region- centra. Hit pendlar den större delen
av de övriga kommunernas pendlare. Samtidigt har Växjö kommun också den högsta utpendlingen.
Älmhult har högre inpendling än utpendling, vilket beror på att IKEA är en stor och attraktiv
arbetsgivare. Alvesta har både stor in- och utpendling, vilket kan bero på ortens närhet till Växjö, dit
2600 personer pendlar. Markaryd och Älmhult har en högre in- och utpendling mot Skåne och
Halland medan Tingsryd har en större pendling till och från Blekinge.

Om andelen av de sysselsatta
som pendlar ut till annan
kommun för att arbeta
överstiger 20 % upphör man
som centrum för en
arbetsmarknadsregion och
inryms under en annan. I
Kronobergs län finns
Älmhult, Ljungby och Växjös
arbetsmarknadsregion. Även
pendlingen delas upp utifrån
kön så ser förhållandet
likadant ut – även om en
lägre andel kvinnor pendlar,
med undantag av Markaryd
där fler kvinnor än män
pendlar ut från kommunen
Karta över pendlingstrafik i Kronobergs län 2015
Utpendlare över
kommungräns
0760 Uppvidinge
0761 Lessebo
0763 Tingsryd
0764 Alvesta
0765 Älmhult
0767 Markaryd
0780 Växjö
0781 Ljungby
Totalt

Män

Kvinnor
26 %
51 %
30 %
44 %
19 %
23 %
19 %
17 %
24 %

Män och
kvinnor

24 %
44 %
28 %
43 %
15 %
25 %
13 %
14 %
19 %

25 %
48 %
29 %
43 %
17 %
24 %
16 %
16 %
22 %

Differens
kvinnor
och män
1,5 %
7,6 %
2,5 %
0,9 %
3,9 %
-2,0%
5,9 %
3,5 %
4,3 %
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Figur: Andel av kvinnor/män av de sysselsatta som pendlar över kommungräns Rödmarkerade är orter där
utpendlingen är mer än 20 procent. Under 20 procent klassas orten som egen arbetsmarknadsregion.

6.2 Bostadsplanering och kopplingen till infrastruktur
Utvecklingen av bebyggelsestrukturen spelar långsiktigt mycket stor roll för möjligheterna att utveckla
transportsystemet i linje med de transportpolitiska målen. Ett effektivt transportsystem är en
förutsättning för att nå generella samhällsmål som regional utveckling och hållbar tillväxt. Om inte
tillgängligheten i transportsystemet utvecklas i takt med regionens tillväxt riskerar förutsättningarna
för bostadsbyggande och näringslivsutveckling att försämras, likväl som lokalisering av bebyggelse har
stor betydelse för tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet. Bra kommunikationer och en väl
fungerande infrastruktur behövs för att attraktiva samhällen ska kunna utvecklas. Det handlar om god
tillgänglighet till arbetsmarknad, service, fritidsaktiviteter, kultur och naturupplevelser etc.
Transportpolitiska effekter på bostäder
Enligt regeringens direktiv ska länsplaneupprättarna förutom att beskriva effekterna av föreslagna
åtgärder på de transportpolitiska målen också väga in vilka effekter föreslagna åtgärder väntas ge på
förutsättningarna för bostadsbyggandet. Det handlar om att beskriva hur många ytterligare bostäder
som åtgärderna bedöms skapa förutsättningar för, i vilket planeringsskede de befinner sig, när de
beräknas vara färdigställda och vilken typ av bebyggelse det rör sig om. Enligt regeringens direktiv ska
planupprättarna utgå från Boverkets modell för att bedöma bostadsbyggnadsbehovet och det skall ske
i dialog med berörda kommuner.
Boverket ansvarar för analyser av bostadsmarknaden och gör därför olika typer av prognoser och
bedömningar av bostadsmarknadsläget. Däribland gör Boverket långsiktiga bedömningar av behovet
av nya bostäder. Boverkets modell utgår från data som relateras till 60 stycken FA-regioner.
Kommunerna i Kronbergs län delas in i tre olika FA regioner; FA-region 9: Älmhults och Osby, FAregion 10: Ljungby och Markaryd, FA-region 11: Uppvidinge-, Lessebo-, Tingsryd-, Alvesta- och
Växjö. Det totala bostadsbehovet utifrån Boverkets modell för de tre FA-regionerna beräknades
2015 till omkring 6800 bostäder på tio år, vilket blir ca 600-700 bostäder per år. Uträkningen baseras
på statistik från 2011 och överensstämmer inte helt med dagens befolkningsutveckling i länet. Sedan
2015 har det skett en hög befolkningstillväxt i hela länet. Boverket har emellertid reviderat denna
byggbehovsprognos och en uppräkning har skett, men det är enbart för riket som helhet. Det finns i
dag ingen metod för hur dessa siffror ska brytas ned på lokal nivå.
Bostadsplanering i Kronoberg
Underlag till slutsatser i denna plan gällande kopplingar mellan föreslagna åtgärder och
bostadsbyggande baseras på dialog som skett med respektive kommun, den årliga
bostadsmarkandsanalys som sammanställs av Länsstyrelsen Kronoberg, Boverkets
bostadsmarknadsenkät, samt kommunernas bostadsförsörjningsprogram. I samtliga fall framgår att
länets åtta kommuner bedömer att det råder underskott av bostäder i kommunerna som helhet. I
centrumorterna är bostadsbehovet dock som störst, men hälften av kommunerna säger också i
bostadsmarknadsenkäten att det råder underskott av bostäder även i kommunens övriga delar.
Förväntat bostadsbyggande i länet under 2017 beräknas till omkring 2 200 bostäder totalt, vilket är en
siffra som också gäller för 2018. I tabell nedan återfinns en sammanställning från respektive kommun.
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Tabell: sammanställning från respektive kommun över bostadsplanering
Kommun
Alvesta

Befolkningstillv
äxt antal/år (1)
78

Byggbehovspro
gnos 10 år (2)
850-950

Pågående
planer 2025 (3)
450-550

Lessebo

260

630

650

Ljungby

116

860

Markaryd

230

-

-

Tingsryd

62

-

-

Uppvidinge

97

-

-

1 138

5 000

260

1 000-1 500

6 000
(presentation:
Stadsutveckling
Växjö, 170505)
1 400

Växjö

Älmhult

Övrigt
Merparten av bostäder planeras till Alvesta tätort.
Kraftig befolkningsutveckling de senaste åren,
samtidigt som bostadsbyggande ökat marginellt.
Utmaning då personer inte kan få en bostad, och
kommunen inte kan växa.
För nuvarande finns ett behov av bostäder i
tätorten, vilket påtalas av näringslivet som har svår
att finna bostäder för sina anställda.
Mindre orter i god balans.
Obalans på bostadsmarknaden. Underskott på
bostäder för ungdomar och nyanlända och ett
överskott när det gäller bostäder för äldre i särskilt
boende.
Växjö ska fortsätta ligga i topp när det gäller
nybyggnation per 1000 invånare. Till och med 2018
ska minst 3000 nya bostäder byggas.
Kommunen ska ha ständig planberedskap på 500
bostadsenheter.

(1). Källa: Befolkningsutveckling i Kronobergs län 2015
(2). Källa: Bostadsförsörjningsprogram, bostadsenkät Boverket
(3). Källa: Bostadsförsörjningsprogram, bostadsenkät Boverket, dialog kommuner

6.3 Trafiksäkerhet
Nollvisionen är bilden av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Det
är ett förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett säkert vägtransportsystem. I
Nollvisionen fastslås att det är oacceptabelt att vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet
i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans
förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder
vägtransportsystemet. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att
förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att
förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor
gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte.
Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. Sedan
Nollvisionen etablerats i Sverige har antalet dödade i vägtrafiken minskat, men under de senaste åren
har utvecklingen planat ut.
Sedan 1997 då Nollvisionen lanserades har mycket hänt. Cirkulationsplatser, mitträcken, alkolås och
trafiksäkerhetskameror är några av de innovationer som höjt säkerheten på de svenska vägarna.
Insatserna har gett resultat. När nollvisionen antogs var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500
per år; och år 2016 var antalet omkomna 270. Utvecklingen mot Nollvisionen går dock inte lika
snabbt som tidigare; vi har nått en platå. Nya utmaningar har uppstått, bland annat beroende på högre
hastigheter på vägarna.
Den 1 september 2016 fattade regeringen beslut om en nystart för Nollvisionen. Regeringen
presenterade ett inriktningsdokument som tydliggör regeringens inriktningar för svensk
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trafiksäkerhetspolitik. Regeringen börjar arbetet med att presentera tre regeringsuppdrag som ska
förbättra förutsättningarna för en god utveckling av trafiksäkerheten. Vid sidan av visionen är det
viktigt med mer konkreta mål som vägleder arbetet rätt. Trafikanalys har därför fått i uppdrag att se
över och föreslå nya transportpolitiska preciseringar på trafiksäkerhetsområdet. För vägtrafik ingår att
ge förslag på nytt etappmål för arbetet efter 2020.
Vägtrafikolyckor i Kronobergs län 2016
Trafikanalys sammanställer årlig statistik över vägtrafikskador per län. Utfallet för Kronobergs län
2016 var följande:
 7 personer dödades
 46 personer skadades svårt
 374 personer skadades lindrigt
Det finns en osäkerhet kring uppgiften om antalet lindrigt skadade eftersom inte alla olyckor blir
kända av polis och sjukvård. I kartbilden nedan visas polisrapporterade trafikolyckor som resulterar i
dödade och svårt skadade i Kronobergs län från 2012 fram till idag (oktober 2017). I kartbilden finns
inte lindrigt skadade upptagna.

Karta över olyckor i Kronobergs län 2012 – 2017 (så långt redovisning finns för 2017).
Trafiksäkerhetsåtgärder i Kronoberg
Nedan presenteras de vanligaste åtgärderna som har eller kan genomföras som mindre åtgärd efter
utpekande i länstransportplanen.
Mötesseparering
I mitten av 1990-talet lanserades vägtypen med mittseparering eller så kallad 2+1-väg, som ett
kostnadseffektivt sätt att minska mötesolyckorna utan att bygga om till motorväg. Sedan dess har
många vägar i landet mötesseparerats med hjälp av vajerräcke i mitten. Även i Kronoberg har många
vägar fått mittseparering. Enligt, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ger denna vägtyp
en reduktion av dödligheten med 80 procent och av svårt skadade med 55 procent. Det finns dock en
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del kritik eftersom denna vägtyp inte nödvändigtvis är klassad som motorväg eller motortrafikled,
vilket innebär att oskyddade trafikanter får färdas på vägen. Detta kan medföra problem och
olycksrisker då vägbanan ofta är smalare än före ombyggnaden.
Sidoområdesåtgärder
När det gäller sidoområdesåtgärder i form av rensning av vägområdet från sten och stubbar eller att
sätta upp längsgående fångsträcken på risksträckor, genomförs de normalt i samband med andra
vägbyggnadsåtgärder på vägen. I vissa fall kan sidoområdesåtgärder vidtas som egen åtgärd. Detta är
ett viktigt åtgärdsområde för länet då den vanligaste dödsolyckan i Kronobergs län är en singelolycka
där bilen hamnar vid sidan av vägen och krockar med något fast föremål såsom en sten eller ett träd.
Sidoområdesåtgärder kan ofta genomföras utan att en föregående vägplan upprättas.
Korsningsåtgärder
Höjd säkerhetsstandard i korsningar är ett prioriterat åtgärdsområde inom trafiksäkerhetsområdet.
Åtgärderna kan till exempel bestå av passager för vissa trafikantkategorier, kanaliseringar, öglor,
cirkulations- eller trafikplatser. Åtgärdsbehovet baseras på riskanalyser. Under senare år har åtgärder i
korsningar framförallt samordnats i samband med utbyggnad av mitträcken.
Tätorter
I denna kategori ingår så kallade tätortsåtgärder, vilket innebär mer eller mindre omfattande
förändringar av statliga vägar som passerar genom tätorter. Åtgärderna innebär oftast att vägen bättre
anpassas funktionellt och miljömässigt till tätortsförhållanden genom till exempel utbyggnad av stråk
för oskyddade trafikanter, att vägen smalnas av och säkras för lägre hastighet eller att vägen ges en
anpassad standard i samband med ett förändrat väghållningsansvar.
Rastplatser
Trafikverkets ambition är att rastplatser skall återfinnas var 40-80:e minut. För riksväg 23 finns
rastplatser vid Osby (Lars Dufva) och vid sjön Innaren norr om Växjö. Behov finns av en rastplats
däremellan, till exempel vid Huseby. Behov av rastplatser finns också norr om Innaren för väg 23 där
nästa rastplats vid färd norrut är vid Vimmerby. Längs väg 37 mot Oskarshamn finns det inte någon
ytterligare rastplats.

6.4 De ”smala” vägarna viktiga för Kronoberg
Även om de större orterna i länet fyller en viktig funktion sett till service och arbeten utgör
landsbygden en stor del av Kronobergs län – drygt var femte invånare bor utanför en tätort. För att ta
tillvara på landsbygdens potential är det viktigt att det i närliggande orter finns ett visst serviceutbud i
form av dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och offentliga verksamheter. Att upprätthålla god
offentlig och kommersiell service samt ändamålsenlig infrastruktur i ett stort och glest län likt
Kronoberg ställer höga krav på planeringen och insatser.
En god väghållning behövs både för framkomlighet och tillgänglighet men också ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att sköta det lågtrafikerade
vägnätet genom en effektiv drift- och underhållsplanering. Eftersläpande underhåll medför högre
kostnader i framtiden och olägenheter för trafikanterna. Ett eftersatt vägnät ger försämrad
tillgänglighet vilket hämmar vägnätets funktion för boende och förvärvsarbetande. Det mindre
vägnätet är också av stor vikt för näringslivets transporter och då särskilt skogs- och
lantbrukstransporter. En avgörande fråga för dessa transporter är att vägen har tillräcklig bärighet för
tunga transporter. För att upprätthålla bärigheten finns ett särskilt bärighetsanslag finansierad inom
nationell plan som används till att upprätthålla god bärighet på delar av det mindre vägnätet - ett
särskilt utpekat näringslivsvägnät.
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Då vägnätet är lågtrafikerat kan det vara svårt att utifrån sedvanliga kalkyler över kostnader och nyttor
prioritera drift- och underhållssatsningar eller standardhöjningar såsom breddning relativt andra
angelägna satsningar i samhället.
För att möta behovet av åtgärder på det lågtrafikerade och framförallt smala vägnätet har det sedan
Länstransportplanen 2004-2015 funnits en finansieringsmetod där de nationella bärighetsmedlen har
kunnat samverka med medel från länstransportplanen. Av bärighetsmedel har under senare år medel i
storleksordningen 30-40 miljoner kronor per år tilldelats Kronobergs län. Standardhöjning i form av
vägbreddning skall finansieras med medel från länstransportplanen. Samordningsvinsterna är i många
fall stora, om breddning sker i samband med bärighetsförstärkning i de fall breddning är aktuell.
Generellt har en kombinerad bärighetsförstärkning och breddning av aktuella vägar direkt bäring på
näringslivets tillgänglighet och därigenom den lokala utvecklingen och indirekt landsbygdsboendets
möjligheter till goda arbetspendlingsförbindelser. Mellan nationell och regional plan är synergin
påtaglig och därigenom effektiviteten av skattemedel.
En följd av detta arbetssätt är att tidpunkten för genomförandet av de breddningsåtgärder som ur ett
regionalt perspektiv prioriteras måste anpassas till när behov av bärighetsåtgärder föreligger och
medel för bärighetsförstärkning finns tillgängliga. Eventuella nackdelar med att koppla tidpunkten för
genomförandet till bärighetsbehovet uppvägs
av att det har medfört mycket vägförbättring
Underlag for prioritering för breddning av smala vägar
till en låg kostnad för regionen.
A. Viktiga länsvägar med mycket tung trafik, mer än 100
lastbilar/dygn och en vägbredd kring 6 meter. Möten mellan
tunga fordon är många och marginalerna är mycket små, om
lastbilarna inte skall sänka farten betydligt vid möten.
Breddning bör ske till 7 – 8 m.

Kartläggning av smala vägar
För att kartlägga bristerna på det smala
vägnätet i Kronobergs län gav 2014
Regionförbundet södra Småland ett uppdrag
till Trafikverket. Inventeringen var ett första
steg i en kommande åtgärdsvalsanalys.

B. Mindre länsvägar som är viktiga för näringslivets
transporter, cirka 20-50 lastbilar/dygn eller mer och en
vägbredd kring eller mindre än 5,5 m. Möten mellan tunga
fordon kan endast ske vid låg fart om fordon samtidigt kör
utanför vägbanan eller vid mötesplatser. Det gäller både
lastbil-lastbil som möte med buss (kollektivtrafiken) Även
möte mellan lastbil och personbil kan vara problem.
Breddning bör ske till 6 - 6,5 m.

Kartläggningen skulle ta sin utgångspunkt i de
kriterier för breddning av smala vägar som
arbetades fram som underlag till
länstransportplanen 2004-2015, se ruta. Syftet
var att få fram de mest prioriterade vägarna
att åtgärda i respektive grupp samt ge en
kostnadsuppskattning.

C. Mindre länsvägar med få lastbilar och problem vid
möten. Genomgående breddning bedöms ej som rimlig,
men mötesmöjligheterna bör förbättras med enkla
mötesplatser. Detta bedömer vi på Vägverket att det bör
normalt kunna inrymmas i bärighetsförstärkningen och inte
ta något anspråk av länsplanernas utrymme

Från kartläggningen framkom att det statliga
vägnätet i Kronobergs län har en sammanlagd
längd av ca 360 mil. På dessa större vägar går

Gemensamt för grupp A och B ovan är att kombinationen
stor lastbilsandel och "smal väg" även inverkar negativt på
tillgängligheten för arbetspendlingen.

en betydande del av resorna och transporterna
inom länet. Nära 40 % av trafikarbetet som

sker på statlig väg i länet utförs på motorväg,
motortrafikled eller 2+1-väg, som endast utgör 5,7 % av vägnätet. Ytterligare 47 % av trafikarbetet
utförs på de 30 % av vägarna som utgörs av vanlig landsväg bredare än 6,5 meter. Den övervägande
delen av trafikarbetet i länet sker således på det större vägnätet. Cirka 40 % av vägnätet i länet är
smalare än 5,6 meter. På dessa smala vägar sker bara ca 4 % av det trafikarbete som sker på länets
statliga vägar.
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Antal vägar i behov av breddning enligt analysen 2014:
 Analysgrupp A 11 vägar.
- Väg 120 Göteryd – Älmhult
- Väg 120 Älmhult – Häradsbäck
- Väg 120 Holmahult – Länsgränsen
- Väg 124 Hjälmaryd – Össjö
- Väg 124 Tjukö – Liatorp
- Väg 126 Fridafors – Ryd
- Väg 520 Timsfors – Alandsköp
- Väg 707 Alvesta – Gemla
- Väg 880 Åby - Borlanda
- Väg 897 Stockekvarn - Rottne
 Analysgrupp B: 7 vägar
- Väg 530 Nötja – Hamneda
- Väg 555 Bolmstad – tanåker
- Väg 557 Guddarp – Lagan
- Väg 577 Eneborg – Kimmelsbygd
- Väg 682 Urshult – Rössmåla
- Väg 693 Väghult - Frännafälle
 Analysgrupp C: 6 vägar
- Väg 536 Glamshult – Lidhult
- Väg 546 Loshult – Odensjö
- Väg 555 Tanåker – Sandvik
- Väg 564 Torset – Dörarp
- Väg 678 Grimslöv – Sjöby
- Väg 696 Odenslanda - Rikaby
I analysgrupp A grupp återfinns i huvudsak vägavsnitt som återfinns på de prioriterade vägar/stråk
som går i länet. I denna grupp är åtgärderna ofta förhållandevis omfattande och därmed också
kostsamma.
Den erfarenhetsmässiga kostnaden för breddning under normala förhållanden uppgår till 1500-2500
kr per kvadratmeter. Avvikelser från detta riktvärde kan förekomma. Utöver breddnings kostnad
tillkommer kostnader för de bärighetsåtgärder på befintlig väg som oftast genomförs i samband med
att vägbreddning utförs. Bärighetsdelen kan i vissa fall utgöra betydande belopp. Med den
kostnadsbild för breddning som redovisas så skulle den sammanlagda kostnaden att bredda de 23
vägar som listats ovan uppgå till storleksordningen 325-550 miljoner kronor. Eftersom endast en
mindre del av länstransportplanens anslag kan användas för breddningsåtgärder krävs en tydlig
prioritering bland möjliga objekt.
Prioritering av landsbygdens vägar
I förslag till länstransportplan 2018 – 2029 pekar Region Kronoberg specifikt ut att Trafikverket ska
vidta standardförbättrande åtgärder på de övriga länsvägarna, vilket är vägar med vägnummer 500–
999. Under perioden prioriteras 48 miljoner kronor att, var av 37,3 miljoner kronor till en namngiven
åtgärd och cirka 11 miljoner kronor till pott för mindre investeringar i detta vägnät. Normalt innebär
ett utpekande i pott för mindre investeringar att Trafikverket får ansvar att under planperioden
genomföra åtgärder som ligger i linje med utpekandet. I ansvaret ligger bl.a. att genomföra
åtgärdsvalsstudier, ta fram vägplan, projektering etc. samt att i möjligaste mån samordna
standardförbättrande åtgärder med bärighet-, tjälsäkring- och beläggningsåtgärder.
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Genom särskilt utpekande av Regionala utvecklingsnämnden i april 2017 beslöt nämnden att
standardförbättrande åtgärder ska vidtas på väg 941 Lillagården-Stenbrohult norr om Fröseke
(tidigare namngivning Grönskåra-Fröseke)och att detta ska ske 2018.

6.5 Bredbandsstrategi
Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen är viktig såväl i tätort som på landsbygd. Oavsett
vägnätets struktur och skick på landsbygden så är förhållandet oftast att det är långa avstånd till
service och andra målpunkter i tätorten eller centralorten. Då är möjligheten att kommunicera genom
bredband en tillgång som har särskilt stor betydelse på landsbygden.
Region Kronoberg har en bredbansstrategi antagen av Länsstyrelsen och Regionala
utvecklingsnämnden augusti 2016. Målet är att snabba på utbyggnaden, säkerställa robusthet och
stärka bredbandet som en samhällsnyttig resurs.
Kronoberg har en stor utmaning i att etablera god digital infrastruktur. Idag har ca 58 % av länets
hushåll och företag en bredbandsanslutning på minst 100 Mb/s vilket placerar Kronoberg på 18:e
plats av 21 län i landet. Det krävs en hög ambition i utbyggnaden för att nå de Regionala målen på 98
% till utgången av 2020. Målet för Kronoberg är högre satt än den nationella bredbandsstrategin och
dess mål om att 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till
2020.
Kopplingen mellan bredbandsstrategin och länstransportplanen är att tydliggöra behovet och kravet
på nedläggning av så kallade kanalisationsrör vid infrastrukturutbyggnaden av vägar.

6.6 Cykla i gröna Kronoberg
Cykel är ett energisnålt och miljövänligt transportmedel som samtidigt bidrar till förbättrad folkhälsa.
För sträckor upp till 5 km är cykeln ofta ett attraktivt transportmedel och med elcykel kan sträckor
upp till 12 – 15 km vara ett alternativ för vardagscyklandet. I regionen är bilberoendet starkt, vilket
har sitt ursprung i befolknings- och boendestruktur i länet. Cykelvägsstrukturen utanför tätorterna är
relativt svag och förutsättningarna för cykling har försämrats på vägar som har byggts om till 2+1eller 1+1-vägar.
För att tydliggöra behovet av cykelvägsutbyggnaden i Kronobergs län genomförde 2016 Region
Kronoberg tillsammans med länets kommuner och Trafikverket en kartläggning av brister, behov och
önskemål av nya cykelvägar. Genom kartläggningen tydliggjordes att det i länet finns ca 150 sträckor
som behöver nya cykelvägar. Kostnaden för att undanröja dessa brister uppskattas till drygt en miljard
kronor. Parallellt med kartläggningen inleddes ett arbete för att ge inriktningen (cykelstrategi) för hur
länets cykelvägnät bör utvecklas samt att ge riktlinjer för prioritering av de 150 cykelvägarna. Utifrån
angivelser i inriktningen har ett 30-tal cykelvägar prioriterats och analyserats (cykelplan). Arbetet med
brister, inriktning och prioritering har samlats under namnet ”Cykla i gröna Kronoberg”.
Cykla i Gröna Kronoberg är uppdelat i två delar:
 Del 1 Inriktningar. I delen beskrivs bakgrund och syfte med att arbeta med
cykelvägsutbyggnad i Kronoberg. Det ger också en förklaring till vilka förutsättningar som
finns för cykelvägsutbyggnad i länet och nyttan med cykling. I delen tydliggörs också
betydelsefulla inriktningar för prioritering, finansiering och utbyggnad.
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Del 2 Prioriteringar och analys av cykelvägsobjekt. Utifrån en kartläggning av
kommunernas önskemål och prioriteringar, har ett 30-tal cykelvägsobjekt analyserats utifrån
inriktningarna som angavs i del 1.

”Cykla i gröna Kronoberg” är Region Kronobergs första strategiska
dokument som handlar om cykel. Genom dokumentet läggs en grund för
inriktningen när det gäller att utveckla cykelvägar, från vardagscyklingen
till cykelleder.
Regeringen vill stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En
ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets
miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre
folkhälsa. I samtliga underlag från regeringen inför
infrastrukturplaneringen 2018 – 2029 har cykel särskilt pekats ut samt
att Länsplaneupprättare specifikt ska redovisa hur mycket resurser
regionerna planera att lägga på cykelinfrastruktur. Regeringens
ambitioner på cykel tydliggörs ytterligare genom att regeringen i april
beslutade om en Nationell cykelstrategi i vilken det avsätts 100 miljoner
kronor extra för cykelsatsningar under 2016 – 2017.
I den nationella cykelstrategin pekas fem insatsområden ut för det fortsatta arbetet.
• Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.
• Öka fokus på grupper av cyklister.
• Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.
• Främja en säker cykeltrafik.
• Utveckla statistik och forskning.
Gjorda satsningar
Förutom satsningar beskrivna ovan så har Växjö och Ljungby kommuner ansökt om och erhållit
statliga medel för cykelsatsningar genom stadsmiljöavtal. Totalt har Växjö och Ljungby kommun
under 2017 erhållit 12,7 miljoner kronor i bidrag för att bygga ut cykelinfrastruktur. Kommunerna har
skjutit till en lika stor del själva.

6.7 Mobility management
Genom planeringsprocessen som gäller från 1 januari 2013 har metoden med bristanalys och
åtgärdsvalsstudier fått en central position i arbetet att utveckla infrastrukturen. Det innebär att val av
åtgärder för brister ska analyseras och föreslås utifrån fyrstegsprincipen. I regeringens direktiv till
planupprättarna pekas specifikt på att nationella planen kan omfatta ”Åtgärder som kan påverka
transportefterfrågan och val av transportsätt.” Vidare hänvisas till förordningen (1997:263) i vilken
det tydligt framgår att planen får omfatta ”Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av
transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur”.
Åtgärder som kan påverka valet av transportefterfrågan brukar samlas under begreppet och metoden
mobility management. Det finns vanligen två möjliga huvudinriktningar för arbetet nämligen mobility
management i byggskedet och förebyggande mobility management arbete.
1. Mobility management i byggskedet syftar till att effektivt hantera störningar under
byggtiden, att på kort och eventuellt även lång sikt förändra resandet och att säkra
arbetsmiljön. Generellt sett finns störst potential för mobility management i byggskedet för
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projekt inom nationell plan. Finansiering av mobility management i byggskedet bör ske
genom att medel säkerställs direkt i investeringsobjekten.
2. ”Förebyggande” mobility management syftar till att skapa högre och bättre nyttjandegrad
av befintlig infrastruktur, minska ensamåkandet i bil, öka kollektivresandet (väg och järnväg)
och cyklandet på utvalda stråk med potential. Dessa åtgärder kan också med fördel
genomföras ”i väntan på” en större investering i infrastrukturen.
Även i förra planomgången pekade regeringen på möjligheten till att genomföra påverkansåtgärder.
Kronoberg, liksom flera andra länsplaneupprättare, avsatte medel i planen för att möjliggöra för
påverkansåtgärder. Dock visade det sig att Trafikverket som har ett flertal regelverk att följa inte kan
finansiera sådana åtgärder via länstransportplanens medel. En bedömning är att det under kommande
planperioden kommer att läggas fram en lösning. I Region Kronobergs länstransportplan avsätts 4,5
miljoner kronor till mobility management-åtgärder. Genom detta visar vi på en beredskap. Kommer
ingen förändring till hur medlen får användas och/eller innan lösningen finns, vill Region Kronoberg
prioritera att medlen används till påverkansåtgärder på ett sätt som Trafikverket tillåter, dvs. mobility
management i byggskedet.
Region Kronoberg har erfarenheter
Region Kronoberg har lång erfarenhet av att arbeta med mobility management. Inom ramen för
Regionförbundet södra Smålands regionala klimatinvesteringsprogram, KLIMP, startades redan 2004
ett av landets första regionala mobilitetskontor för att stimulera och arbeta för ett mer hållbart
resande. Som exempel på dagens arbete har inriktningsunderlaget Cykla i gröna Kronoberg tydliga
uppmaningar till kommunerna att genomföra mobility management-åtgärder för att stödja och snabbt
få effekter av cykelvägsutbyggnaden.
Vidare har Region Kronoberg 2017 beviljats medel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF), om medel till ett treårigt projekt, Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg. Projektet vänder sig till
15-25 större arbetsplatser från länets alla kommuner. Det kommer att arbeta med de flesta av de
resor som en arbetsplats genererar; arbetsresor, tjänsteresor, besökares resor samt godstransporter.
Syftet med projektet är att denna typ av resor på respektive arbetsplats ska generera mindre
koldioxidutsläpp jämfört med idag. Projektet kommer att bidra till Gröna Kronobergs mål om
minskad klimatpåverkan inom första prioriteringen, Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att
komplettera och dra nytta av varandra. Projektet möter också mål i regionens trafikförsörjningsprogram
som handlar om ökat resande med kollektivtrafik.

6.8 Informationsspridning
I samband med byggnation är det vanligt att informationsmaterial och informationsskyltar tas fram av
Trafikverket. För att stärka den regionala kopplingen till de åtgärder som genomförs med finansiering
via Länstransportplanen ska Region Kronobergs logotyp finnas med. Det ska tydligt framgå att
åtgärdens genomförande har skett tack vare prioritering av Region Kronoberg.
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7 Nationella investeringar i Kronobergs län
2018-2029
Detta kapitel har inte justerats efter Regeringens beslut i maj 2018. Region Kronobergs åsikt och synpunkter framgår
av det oredigerade kapitlet om Nationella investeringar i Kronobergs län 2018-2029.
I den nationella transportplanen, vilken upprättas vart fjärde år av Trafikverket, görs en långsiktig
ekonomisk planering av hur statliga vägar, järnväg, sjöfart och luftfart ska utvecklas. Den nationella
planen är på remiss fram till den 30 november. Regeringen fattar det slutliga beslutet om den
nationella planen våren 2018. Parallellt med den Nationella planen pågår Sverigeförhandlingens
slutarbete för att senast vid årsskiftet lämnas över till regeringen. Regeringen ska också fatta beslut om
Sverigeförhandlingens förslag våren 2018. Både den nationella planen och Sverigeförhandlingen ger
förslag på utbyggnad av ny stambana.
Den nationella planen och länstransportplanen ska samspela för att utveckla transportsystemet. För
att visa på helheten och samspelet, presenteras nedan kortfattat Region Kronobergs åsikter om den
nationella planen vad gäller namngivna objekt. För mer utförlig presentation av Region Kronobergs
åsikter om nationell plan hänvisas till regionens remissvar på nationell plan.

7.1 Ny stambana
Region Kronoberg är positiv till en utbyggnad och utveckling av järnvägstrafiken både för personoch godstransporter och att samhället ska ta ett stort ansvar för att utveckla den. Vi ser behov och
nytta av att en ny stambana byggs, då dagens höga belastning på järnvägsnätet resulterat i
kapacitetsbrist och sårbarhet. Region Kronoberg anser att syftet med ny stambana på ett tydligare sätt
måste bidra till ett sammanknutet Sverige och att alla delar av landet också ska få möjlighet att bidra
till samhällsutvecklingen. Vi ser med oro på att bygget av stambana enbart utformas som ett projekt
med syfte att stärka kopplingen mellan våra tre storstäder och för att ytterliga stimulera utvecklingen i
dessa regioner. Region Kronoberg är i dagsläget den enda region utmed den nya föreslagna
stambanan som inte får en station och därmed kan dra nytta av den utveckling som den nya banan
möjliggör. Detta är helt oacceptabelt och både Kronoberg och sydöstra Sverige riskerar hamna efter i
utveckling.
För att ny stambana ska bidra till utveckling i hela landet anser Region Kronoberg att följande måste
uppfyllas:
 Stationsort pekas ut i Kronobergs län på föreslagen sträckning
 Finansieringen av ny stambana sker på annat sätt än via anslag
 Kraftfull upprustning och utveckling av anslutande banor och vägar till den nya stambanan
 En snabb utbyggnad av hela systemet
 En utbyggnad för tåg med hög hastighet, 320 km/h
 Omgående påbörja arbetet med delsträckan Hässleholm-Lund
 Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor i Hässleholm, Värnamo och
Tranås

7.2 Övriga förslag i nationell plan
Det förslag till nationell transportplan som Trafikverket presenterat är i stora delar positivt och
kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige. Kronoberg är en av landets största
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inpendlingsregioner med ett näringsliv som har ett stort behov av att hämta arbetskraft från
kringliggande län. Därför är åtgärder även i omkringliggande regioner av stor betydelse för
Kronoberg.

Viktiga åtgärder för Kronoberg som är med i nationell plan
E4 Ljungby–Toftaholm
Markarydsbanan Eldsberga-Hässleholm, kontaktledning (reinvestering)
Södra stambanan Älmhult-Hässleholm, kontaktledning
Skruv, mötesstation (samfinansiering med regional plan)
Spårbyte Älmhult – Olofström (reinvestering)
Rv 25, Sjöatorp–Alvesta V (inkl. trafikplats)
Rv 25, Boasjön–Annerstad
Rv 25, Österleden i Växjö
Ny stambana: två nya spår Lund–Hässleholm.
Ligger i Skåne men har stor betydelse för Kronoberg

Halmstad personbangård
Ligger i Halland men har stor betydelse för Kronoberg

Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet
Ligger i Jönköpings län men har stor betydelse för Kronoberg

Brister i Trafikverkets förslag till nationell plan
Region Kronoberg anser det högst anmärkningsvärt att upprustning av Kust-till-Kustbanan,
Alvesta-Växjö för att på sikt få dubbelspår och en bana som kan trafikeras med tåg för 200 km/h
inte inleds under denna planperiod. Första steget måste vara ett partiellt dubbelspår Gemla –
Räppe. I den nationella planen föreslås inga åtgärder på Kust-till-kustbanan förutom ett mötesspår i
Skruv som regionen bidrar till genom samfinansiering mellan länstransportplan och nationell plan.
Utöver detta föreslås en trimningsåtgärd genom en så kallad mellanblockssignal mellan AlvestaRydaholm. En välfungerande Kust-till-kustbana är avgörande för att person- och godstransporter ska
fungera i södra Sverige. Banan är inte bara viktigt för transporter inom Kronoberg utan banan knyter
med persontrafik samman de sex länen Kronoberg Kalmar, Blekinge, Jönköping, Västra Götaland
och Skåne. Den största bristen återfinns mellan Alvesta-Växjö vilken är en getingmidja och är en av
de hårdast belastade enkelspåriga bandelarna i Sverige.
I Trafikverkets förslag till nationell plan återfinns spårbyte på Älmhult – Olofström vilket är en del
av Sydostlänken. Det är bra att sträckan säkerställs för järnvägstrafik då godsvolymerna är stora på
banan Älmhult–Olofström, och en överflyttning till lastbil skulle få stora negativa konsekvenser i
vägsystemet. Men järnvägens miljönytta skulle avsevärt förbättras om tåg på sträckan kan drivas med
el. Därför måste sträckan Älmhult – Olofström elektrifieras. För att skapa trovärdighet i
ambitionerna på miljön- och klimatområdet behövs också kapacitetsförstärkningar på Älmhults
bangård. Region Kronoberg anser att spårbyte, elektrifiering samt åtgärder på Älmhults bangård som
första delen för att bygga Sydostlänken måste finnas med i den nationella planen. Detta är åtgärder
som inte kan skjutas på framtiden.
Markarydsbanan trafikeras sedan december 2013 med persontåg mellan Markaryd och Hässleholm.
Det saknas dock möjlighet att åka persontåg den resterande delen mellan Markaryd och Halmstad,
vilket innebär att den som vill resa med tåg mellan nordöstra Skåne och västkusten är hänvisad till en
lång och tidsödande omväg via Lund och Helsingborg. För närvarande pågår en åtgärdsvalsstudie för
Markarydsbanan, framför allt vad gäller sträckan Markaryd-Halmstad. Trafikverket redovisar i detta
arbete en hög samhällsekonomisk nytta för ett mötesspår mellan Markaryd och Halmstad. I den
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nationella planen återfinns åtgärder på Halmstad personbangård. För att tågtrafiken på
Markarydsbanan ska få full effekt av denna investering krävs även ett mötesspår på sträckan
Markaryd-Halmstad.
Riksväg 25, är länken mellan tre av Sydsveriges tillväxtmotorer, Halmstad, Växjö och Kalmar. Flera
etapper finns med i nationella planen för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten, vilket är
bra. Region Kronoberg finner det dock anmärkningsvärt att ingen etapp återfinns i den nationella
planen inom Hallands län. För att bidra till ett sammanknutet Sydsverige bör det under planperioden
tydligt utredas vilka åtgärder som krävs med förslag till etappindelningar för hela sträckan mellan
Halmstad och Kalmar. Sträckan Rv 25 Hovmantorp-Lessebo finns med om ramen skulle utökas
med 10 procent. Vägen är av riksintresse för kommunikationer och har en viktig funktion för
långväga och regionala resor och transporter. Därför anser Region Kronoberg att ramen utökas så att
etappen kan åtgärdas.
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8 Strategiska bedömningar och effekter
Detta kapitel har inte justerats efter Regeringens beslut i maj 2018.

8.1 Social konsekvensanalys
Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 lyfter, liksom dess understrategier, upp en
rad olika hållbarhetsaspekter och principer för att stötta och bidra till ett Grönt Kronoberg – där vi
växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga. Några exempel på sådana aspekter är:
barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhet, minskning av klimatpåverkande utsläpp, jämlik hälsa,
jämlika levnadsvillkor, hållbar kollektivtrafik för alla samt intersektoriella perspektiv inom
transportinfrastrukturplaneringen. Ett sätt att arbeta mer systematiskt med hållbarhetsfrågor är utifrån
en integrerad social- och miljökonsekvensbeskrivning (MSKB). Det handlar om att systematisera
arbetet med sociala och miljömässiga aspekter i det regionala tillväxtarbetet och stötta genomförandet
av de mål som finns inom hållbarhetsområdet.
Ett arbete för att utveckla en social konsekvensbeskrivning har inletts i Region Kronoberg som en
lärandeprocess med en ambition att metoden ska kunna vara användbar inte enbart för kommande
Länstransportplaner, utan också på flera av Regionala utvecklingsenhetens verksamhetsområde.
Metoden ska arbetas fram med hjälp av konsultstöd och beräknas vara klar hösten 2018.
Framtagandet av Länstransportplanen 2018 – 2029 har ett pressat tidsschema. Direktiven till
länsplaneupprättarna presenterades av Regeringen i slutet av mars 2017. Enligt direktiven ska en
slutlig och remitterad Länstransportplan överlämnas till Regeringen i januari 2018. Detta innebär att
en remissversion av Länstransportplanen måste finnas senast under maj 2017. Att under de mycket
korta tidsramarna också bedriva ett utvecklingsarbete har bedömts svårt. Därför har Region
Kronoberg valt att enbart ta fram en ”traditionell” miljöbedömning av Länstransportplanen. Parallellt
har dock en nulägesbeskrivning tagits fram som belyser jämställdhet och jämlikhet i
transportplaneringen i Kronoberg och en socioekonomisk bedömning av åtgärder som föreslagits i
Länstransportplanen och i den regionala cykelplanen, se karta nedan. Syftet har varit att öka
kunskapen och bredda diskussionen om hur väl dagens transportplanering beaktar olika målgruppers
behov och också att synliggöra tillgänglighetsförbättringar för olika målgrupper och geografier. Nästa
steg är processutveckling, där verktyg arbetas fram för att kunna användas i det praktiska
planeringsarbetet i olika stadier i planeringsprocessen. Utvecklingen sker i sektorsövergripande
arbetsgrupper.
Den socioekonomiska kartan bygger på ett index som är geografiskt avgränsat i så kallade SAMS1områden, vilka är baserade på kommunens delområdesindelning (NYKO). Socioekonomiskt index
baseras på tre faktorer – andel förvärvsarbetande, andel utan gymnasial utbildning och andel med
ekonomiskt bistånd. Områdens socioekonomiska indexvärde varierar mellan 3-9, där ett lågt värde
innebär att området i jämförelse med övriga delar av Kronoberg har hög sysselsättningsgrad, hög
utbildningsnivå och liten andel invånare med ekonomiskt bistånd, medan ett högt värde innebär det
motsatta.

1

SAMS är en rikstäckande områdesindelning som skapades i samarbete med Sveriges kommuner år 1994.
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Karta över Socioekonomiskt index samt åtgärder i länstransportplanen och dokumentet Cykla i gröna Kronoberg.
I tabellen nedan visas fördelningen av åtgärder i olika typer av områden. Av tabellen framgår att
områden med genomsnittligt socioekonomiskt indexvärde (indexvärde 6) berörs av fler än hälften av
åtgärderna. Det är samtidigt en betydande del av åtgärderna som även medför förbättringar för
områden med högre socioekonomiskt indexvärde (7-9). Värt att notera är att den socioekonomiska
fördelningen bland de områden som drar nytta av åtgärderna är ungefär densamma som den
socioekonomiska fördelningen bland alla områden i Kronoberg.
Tabell Fördelning av åtgärder i olika typer av områden
Socioekonomiskt
index

Andel av
åtgärderna som
berör ett område
med indexet

Andel av alla
områden som får
förbättrad
tillgänglighet

Andel av
Kronobergs
SAMS-områden

Andel av
Kronobergs
befolkning som
bor i ett område
med indexet

Index 3

4%

2%

3%

1%

Index 4

25 %

10 %

10 %

6%

Index 5

49 %

26 %

24 %

14 %

Index 6

65 %

33 %

35 %

42 %

Index 7

26 %

10 %

10 %

10 %

Index 8

28 %

10 %

8%

13 %

Index 9

25 %

9%

10 %

13 %

Sammantaget visar analysen att de åtgärder som föreslås i Länstransportplanen och i det regionala
cykeldokumentet generellt påverkar och tillfaller områden av olika karaktär. Det finns ingen märkbar
snedfördelning. Vidare bidrar många åtgärder till att förbättra tillgängligheten mellan områden med
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olika nivå av socioekonomi och utsatthet, vilket är positivt för möten mellan olika grupper av
människor.

8.2 Strategisk miljöbedömning
När en myndighet eller en kommun upprättar en plan som krävs i lag eller i annan författning ska
planupprättaren göra en miljöbedömning av planen, om dess genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan (MB 11 § 1 st). En länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid
antas medföra betydande miljöpåverkan (4 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar). Behovet av en miljöbedömning är därmed lagstadgat.
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet
av planen. Syftet med en miljöbedömning är att påverka planeringens innehåll och resultat så att en
hållbar utveckling främjas. Arbetet ska påverka planeringsprocessen löpande och senare slutredovisa
effekter och konsekvenser i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas som bilaga till länstransportplanen.
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9 Förkortningar
Nedan följer en kortfattad förklaring av begrepp och förkortningar som har använts i
Länstransportplanen

EU

Europeiska unionen

FA-region

Funktionella analysregioner (pendlingsområden)

Gröna Kronoberg 2025

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi

IKA-gruppen
KLIMP

Tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Trafikverket och Region Kronoberg
Klimatinvesteringsprogram

LTP

Länstransportplan

Lv

Länsvägar

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

MSKB

Miljö- och socialkonsekvensbeskrivning

NNK

Nettonuvärdeskvoten

Noder

Punkt där linjer/vägar skär varandra eller förgrenar sig

NP

Nationell plan

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

Proposition

Proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen

Regionsamverkan Sydsverige
Rv

Samarbete mellan Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar
län, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Halland och
Region Jönköpings län.
Riksvägar

RVU

Resvaneundersökning

SEB

Samlad effektbedömning

Stråk

Väg där personer eller gods vanligen färdas

TFP

Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg 2016-2025

VTI

Statens väg- och transportforskningsinstitut

ÅVS

Åtgärdsvalsstudier

10 Bilagor
Bilaga 1: Samlad effektbedömning, SEB
Bilaga 2: Miljökonsekvensbeskrivning
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Bilaga 1 Samlad effektbedömning, SEB
Samtliga större åtgärder som tas med i Länstransportplanen ska genomgå en samlad effektbedömning
(SEB) vilken utförs av Trafikverket. Den samlad effektbedömning är ett sammanfattande
underlagsmaterial om ett åtgärdsförslag eller åtgärdspaket med syfte att utgöra ett stöd för planering,
beslut och uppföljning. Metoden kan användas på olika typer av investeringsåtgärder,
myndighetsåtgärder, driftåtgärder, underhållsstrategier, sektorsåtgärder, styrmedelsåtgärder eller paket
av åtgärder som samverkar till att lösa ett identifierat behov.
I den samlade effektbedömningen beskrivs åtgärdens effekter ur tre beslutsperspektiv:
• Samhällsekonomisk analys (prissatta och ej prissatta effekter)
• Transportpolitisk målanalys (hur påverkas de transportpolitiska målen)
• Fördelningsanalys (hur fördelar sig nyttorna på olika grupper)
Den samhällsekonomiska analysen består ofta av såväl prissatta som ej prissatta effekter. De effekter
som inte prissätts beskrivs och dess påverkan på den samhällsekonomiska lönsamheten kan enbart
bedömas. Den transportpolitiska målanalysen och fördelningsanalysen består till stora delar av
bedömningar, ibland med stöd av beräkningar. Trafikverket har i uppdrag att ta fram samlade
effektbedömningar till länsplanerupprättarna.
Den fullständiga effektbedömningen omfattar cirka 25 – 30 sidor och finns för nerladdning på
Trafikverkets hemsida under ”Samhällsekonomiskt beslutsunderlag”.
I denna bilaga presenteras kortversionen av samlade effektbedömning för:
1. Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult
2. RV 23 Huseby-Marklanda
3. LvG 941 Stenbrohult – Lillagården
4. LvG 834 Hovmantorp, korsning med järnväg
5. Rv 27 Säljeryd-Växjö
6. Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe
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Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult
Ärendenummer: TRV 2012/29166
Framtagen av: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 2013-05-24
Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-29
Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket, Peter Palholmen, 2013-06-10
Godkänd av: Trafikverket, Peo Nordlöf, 2013-06-10
Skede: Arbetsplan avslutad

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 23 Älmhult - Mölleryd, VSY600
Nuläge och brister: Rv 23 utgör en viktig regional led som förbinder Småland med Skåne och vidare
mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland
annat delen Älmhult – Mölleryd återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är
trafiksäkerhetsstandarden låg och hastighetsbegränsningen kan därmed behöva sänkas.
Väglängd: 20,8 km
Vägstandard: Vanlig väg, 9 m, 90 km/h
Trafikmängd: 3 300 - 5 900 f/d, varav 15 - 21 % lastbilar
Åtgärdens syfte: Att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.
Förslag till åtgärd: Kostnaden för åtgärden är 129 mnkr i prisnivå 2013-06. Vägen mötessepareras i
befintlig sträckning. Breddning krävs för omkörningssträckorna.
Ny väglängd: oförändrad
Vägstandard: Gles mötesfri landsväg, 9 - 13 m, 100 km/h
Trafikmängd: oförändrad
Tabell 1 Samhällsekonomisk analys - sammanfattning
Nuvärde av nytta samhällsekonomisk
investeringskostnad
mnkr
52

+

Miljöeffekter som ej
ingår i nettot
Negativt

+

Övriga effekter som ej
Samhällsekonomisk lönsamhet
ingår i nettot
=> (sammanvägt)
Försumbart

Lönsam

Effekter som ingår i den samhällsekonomiska kalkylen
Exempel på effekter år 2030
Nuvärde (mnkr) Diagram
Resenärer
Restid: -17 ktim/år
85
Godstransporter
Restid: -1 ktim/år
1
Persontransportföretag Ingen effekt
0
Trafiksäkerhet
Dödade och svårt skadade: -0,8 DSS/år
182
Klimat
CO2-utsläpp: +0,1 kton/år
-4
Hälsa
Utsläpp av luftföroreningar
0
Landskap
Landkapseffekter får inte ingå i denna tabell
Övrigt
DoU-kostnader: +3 mnkr/år
-57
Samh.ek investeringsk. Annuitetskostnad: 7 mnkr
-154
Nuvärde av nytta - samhällsekonomisk investeringskostnad
52
Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK =
0,34
Informationsvärde NNK =
MELLAN
Spann NNK = 0,3 till 0,3
Effekter som inte ingår i den samhällsekonomiska kalkylen
Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

bedömning

Miljö

Klimat
Försumbart
Hälsa
Försumbart
Landskap
Negativt
Resenärer
Försumbart
Godstransporter
Försumbart
Persontransportföretag
Försumbart
Trafiksäkerhet
Försumbart
Övrigt
Försumbart
Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Sammanvägd

Negativt

Övrigt

2. Samhällsekonomisk analys

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning

Försumbart

NK =

0,25

Kortfattad beskrivning och bedömning

Förstärkt barriär för djurlivet

Negativt
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Bilaga 1

Rv 23 Älmhult-Ljungstorp inkl. förbi Älmhult
Ärendenummer: TRV 2012/29166
Framtagen av: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 2013-05-24
Skickad till kvalitetssäkring av: Trafikverket, Niklas Alvaeus, 2013-05-29
Granskad och kvalitetssäkrad av: Trafikverket, Peter Palholmen, 2013-06-10
Godkänd av: Trafikverket, Peo Nordlöf, 2013-06-10
Skede: Arbetsplan avslutad

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Fördelningsaspekt
Störst
nytta/
fördel
(störst)
Negativ
nytta/
nackdel

Kön Restid,
reskost,
restidsos
(person)

Lokalt/
Regionalt/
Länsvis
Nationellt/I
fördelning
nternationellt

Kommunvis
fördelning

Trafikanter
transporter Närings& externt gren
berörda

Trafikslag

Ålder

Åtgärdsspecifik
fördelningsaspekt

Män

Regionalt

Kronoberg

Älmhult

TS

Handel

Bil

Personer
mellan 18
och 65 år

Ej bedömt

-

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Klimat

Jord- och
skogsbruk

Neutralt

Neutralt

Ej bedömt

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Tillgänglighet regionalt/ länder

Jämställdhet

4. Transportpolitisk målanalys

Funktionshindrade
Barn och unga
Kollektivtrafik, gång och cykel

Klimat

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Hälsa

Landskap

Trafiksäkerhet

Tillförlitlighet
Tryggt & bekvämt
Tillförlitlighet
Nöjdhet & kvalitet
Pendling
Tillgänglighet storstad
Interregionalt
Jämställdhet transport
Lika möjlighet
Kollektivtrafiknätet
Skolväg
Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel
Överflyttning transportslag
Energi: transportsystemet
Energi: fordon
Energi: infrastrukturhållning
Människors hälsa
Befolkning
Luft
Vatten
Mark
Materiella tillgångar
Landskap
Biologisk mångfald, Växtliv, Djurliv
Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse
Döda & svårt skadade

Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag
Positivt bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Inget bidrag
Negativt bidrag
Negativt bidrag
Negativt bidrag
Negativt bidrag
Inget bidrag
Negativt bidrag
Positivt
Inget bidrag
Negativt
Positivt
Inget bidrag
Negativt
Negativt
Positivt&Negativt
Negativt
Positivt bidrag

Målkonflikter
Mål om ökad tillgänglighet står mot mål om minskad klimatpåverkan.
Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden bedöms bidra till en hållbar ekonomisk utveckling men ökad trafik kan påverka den
ekologiska hållbarheten negativt.
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RV 23 Huseby - Marklanda
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 23 Huseby - Marklanda, VSO069

Nuläge och brister: Rv 23 utgör en viktig regional led som förbinder Småland med Skåne och vidare
mot kontinenten. Mellan Hässleholm och Växjö har vägen etappvis mötesseparerats men bland annat
delen Huseby – Marklanda återstår. På grund av avsaknad av mötesseparering är
trafiksäkerhetsstandarden låg och hastigheten till stor del begränsad till 80 km/h.
Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.
171,7 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
Vägen mötessepareras i befintlig sträckning (11 km). Breddning krävs på hela sträckan och vissa
profiljusteringar görs. Korsningen med lv 692 stängs och vägen ansluts istället till lv 697. Åtgärden
börjar 550 m söder om korsningen med lv 693 och slutar 1950 m norr om korsningen med lv 711.

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning
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Bilaga 1

RV 23 Huseby - Marklanda
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

412

+

Sammanvägd Samhällsekonomisk
Övriga effekter som ej
värderats i kalkylen
=> lönsamhet

Försumbart

Negativt

Lönsam

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen
Nuvärde (mnkr)

2. Samhällsekonomisk analys

Exempel på effekter år 2040
Resenärer

Restid personbil: -47,5 kftim/år

478

Godstransporter

Restid lastbil: -2,3 kftim/år

12

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: -0,6 DSS/år

188

Klimat

CO2-utsläpp: 0,243 kton/år

-17

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

18

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Landskap
Övrigt

DoU-kostnad: 1,2 mnkr/år

-29

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 9,6 mnkr/år

-239
412

Nettonuvärde
Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

1,72

Informationsvärde NNK =

NNK-iKA*=

MELLAN

#########

NNK-idu=

1,53

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning

Klimat

Försumbart

Hälsa

Försumbart

Landskap

Negativt

Landskapsbilden påverkas negativt av breddningen, ökad
barriär för människor och djur.

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Godstransporter

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Negativt

Försumbart

Negativt

Marginell påverkan

Landskapsbilden påverkas negativt av breddningen, ökad
barriär för människor och djur.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Män

Regionalt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning

Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Kronoberg

Växjö

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

Klimat:
Externt
berörda

Neutralt

Neutralt

Neutralt
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Åtgärdsspecifik fördelnings
aspekt

Ej relevant
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Bilaga 1

RV 23 Huseby - Marklanda
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder
Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET

Funktionshindrade
Barn och unga
Kollektivtrafik, gång och cykel

4. Transportpolitisk målanalys

Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt
Jämställdhet

Klimat

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Tillförlitlighet

Hälsa

Positivt bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Skolväg

Inget bidrag

Gång & cykel, andel

Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel

Inget bidrag

Mängd person- och lastbilstrafik

Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer

Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Inget bidrag

Befolkning

Inget bidrag
Negativt

Luft
Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Landskap

Trafiksäkerhet

Bedöms inte fn

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt
Positivt bidrag

Döda & svårt skadade

Målkonflikter
Ökad framkomlighet med ökad hastighet ger ökade utsläpp av klimatgaser.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden bedöms samhällsekonomiskt lönsam med ökad trafiksäkerhet och minskade restider.
Åtgärderna påverkar inga naturvärden men kan påverka riksintresse för kulturmiljö.
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Bilaga 1

RV 23 Huseby - Marklanda
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-09-05 Henrik Carlsson M4 Traffic
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-09-15, Lei Guo, ÅF Infrastructure
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
2016-09-16, Niklas Alvaeus, trafikanalytiker, Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-09-16
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2016-12-08; Camilla Granholm, Samhällsekonom, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2016-12-08; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2016-12-12; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2016-12-12; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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Bilaga 1

RV 23 Huseby - Marklanda
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSO069
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
a) Peter Fredriksson, 2016-08-31, VSO069 Rv 23 Huseby-Marklanda, GKI 160831
b) Henrik Carlsson, 2016-09-05, omräkning invkostn_vso069
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, 2016-08-31
a) VSO069 klimatkalkyl_resultat
b) VSO069 klimatkalkyl_indata
Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Henrik Carlsson, 2016-09-05, Arbets-PM_EVA_VSO069
Bilaga 5: EVA-kalkyl
Henrik Carlsson, 2016-09-05, rv23 Huseby-Marklanda
Bilaga 6: Beräkning
Henrik Carlsson, 2016-09-05, ATK-justering_VSO069
Bilaga 7: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
Linda Wahlman, 2016-09-15, VSO069_fkb_160915
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättat

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum
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Bilaga 1

LvG 941 Stenbrohult – Lillagården

Den samlade effektbedömningen, SEB, för LvG 941 Stenbrohult – Lillagården är ännu inte klar.
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Bilaga 1

Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Lv 834 Hovmantorp, korsning jvg, VSY1872

Nuläge och brister: Det finns i dagsläget ingen planskild korsning för biltrafik i Hovmantorp. I takt
med att tågtrafiken ökat och godstågen blivit längre har problem med täta och långa bomfällningar
förvärrats vilket medför bilköer och förseningar för boende i samhället. Plankorsningar medför även
risker i trafiksäkerheten och Trafikverket jobbar aktivt med att minska antalet plankorsningar.
Mötesspåret i Hovmantorp sträcker sig över plankorsningen. Det medför att godståg i vissa fall kan
bli stående relativt länge och blockera korsningen vid möten. I tidtabellsplanering och trafikledning
har hänsyn tagits för att mildra problemet i avvaktan på en mer långsiktig lösning.
Åtgärdens syfte: Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i Hovmantorp. SEB framtagen
som underlag för långsiktig plan.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är 39 mnkr i prisnivå 2015-06.
Ny huvudgata anläggs som en koppling mellan Oxtorpsgatan och Fabriksgatan via ny bro över
järnvägen. Anslutningen i norr till Centralgatan utformas som en cirkulationsplats. Kullagatan ansluts
via ett trevägsskäl. Eventuellt stängs Jänrvägsgatan mellan Fabriksgatan och Storgatan för
genomföratstrafik, undantaget räddningstjänsten. Befintlig plankorsning med Storgatan (väg 834)
stängs. Behovet av en eventuell kompletterande planskild korsning med järnvägen för gående och
cyklister har diskuterats. I kalkylen förutsätts en gång- och cykelport i samma läge som den
nuvarande plankorsningen.
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Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

-73

+

Negativt

Övriga effekter som ej
värderats i kalkylen

Sammanvägd Samhällsekonomisk
=> lönsamhet

Försumbart

Olönsam

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen
Exempel på effekter år 2040

2. Samhällsekonomisk analys

Resenärer

Nuvärde (mnkr)

Restid personbil: 3,1 kftim/år

-13
-3

Godstransporter

Restid lastbil: 0,1 kftim/år

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: 0,01 DSS/år

-3

Klimat

CO2-utsläpp: 0,015 kton/år

-1

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

0

Landskap

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 0,1 mnkr/år

-1

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 2,4 mnkr/år

-52

Nettonuvärde

-73

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
<-1

NNK-i=

Informationsvärde NNK =

NNK-iKA*=

MELLAN

#########

NNK-idu=

<-1

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning

Klimat

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Hälsa

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Landskap

Negativt

Visuellt intrång av vägbro och gc-port. Minskad barriär för
oskyddade.

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Negativt

Godstransporter

Försumbart

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Försumbart

Negativt

Marginell påverkan

Visuellt intrång av vägbro och gc-port. Minskad barriär för
oskyddade.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/In Län
ternationellt

Störst
nytta/
fördel

-

Neutralt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Män

Lokalt

TMALL 0370 v 2.0 Samlad effektbedömning

Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Åtgärdsspecifik fördelnings
aspekt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Cykel

Barn: <18
år

Ej relevant

Kronoberg

Lessebo

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år
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Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder
Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET
Jämställdhet

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Tryggt & bekvämt

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Negativt bidrag

Pendling

Negativt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt

Inget bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Funktionshindrade

Kollektivtrafiknätet

Barn och unga

Skolväg

Kollektivtrafik, gång och cykel

Gång & cykel, andel
Kollektivtrafik, andel

4. Transportpolitisk målanalys

Mängd person- och lastbilstrafik
Klimat

Hälsa

Trafiksäkerhet

Inget bidrag
Negativt bidrag
Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag
Positivt

Befolkning

Positivt

Luft

Negativt

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Landskap

Inget bidrag

Energi per fordonskilometer
Människors hälsa

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Inget bidrag
Positivt bidrag

Bedöms inte fn

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Negativt bidrag

Målkonflikter
Mål om ökad tillförlitlighet påverkas positivt men många andra mål påverkas negativt enligt
effektberäkningarna.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärderna bidrar negativt till ekologisk hållbarhet, genom ökade emissioner och barriäreffekt för
djurlivet samt påverkan på lokal med Mosippa. Åtgärden bedöms samhällsekonomiskt olönsam.
Minskad barriär i Hovmantorp med planskildhet genom både vägbro och gång- och cykelport.
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Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2016-11-24, Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-11-25, Linda Wahlman, ÅF Infrastructure AB
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
Ingen regional expertgrupp har granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar. Regional
granskning och godkännande av slutliga bedömningar är gjorda 2016-12-15 av Niklas Alvaeus,
Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-12-15
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2017-01-12; Emma Rosklint, Trafikanalytiker, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2017-01-13; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2017-01-27; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2017-01-29; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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Bilaga 1

Väg 834 Hovmantorp, korsning med järnväg
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1872
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 60 37
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
a) Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-16, VSY1872 834 Hovmant kors jvg GKI
b) Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, VSY1872 omräkn invkostn
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-16
a) VSY1872 Klimatkalkyl resultat
b) VSY1872 Klimatkalkyl indata
Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, VSY1872 Arbets-PM_EVA
Bilaga 5: EVA-kalkyl
Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, Lv 834 Hovmantorp, korsning jvg
Bilaga 6: Plankorsningsberäkning
Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, VSY1872 plankorsningsmodell
Bilaga 7: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 2016-12-15, VSY1872 FKB
Bilaga 8: Trafikomfördelning
Joakim Bergkvist, ÅF Infrastructure AB, 2016-11-24, VSY1872_Trafikomfördelning
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättad
Referens 2: Utredning
WSP, 2011-11-22, rev 2011-12-22, Hovmantorp, Utredning av planskild korsning med järnvägen

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum
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Bilaga 1

Rv 27 Säljeryd-Växjö
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Rv 27 Säljeryd - Växjö, VSY1870

Nuläge och brister: Rv 27 är en viktig förbindelse från Karlskrona och norrut till Växjö och vidare mot
rv 40 (Borås och Göteborg) och E4. Aktuell sträcka är mycket viktig för arbetspendling. Befintlig väg
har bitvis dålig plan- och profilstandard, saknar mitträcke och har otillfredsställande trafiksäkerhet.
Passagen genom utkanten av Ingelstad och genom Bramstorp innebär olycksrisker samt negativ
miljöpåverkan för de boende. Sträckan är 20 km lång och har övervägande 90 km/h som skyltad
hastighet men riskerar att sänkas utan mötesseparering. Vid Ingelstad och Bramstorp är skyltad
hastighet 50-70 km/h.
Åtgärdens syfte: Syftet med åtgärden är att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet.
SEB framtagen som underlag för långsiktig plan.
191 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
Vägen breddas och mötessepareras i befintlig sträckning till gles 2+1, 100 km/h. Översyn av
korsningar, anslutningar och sidoområde. Genom Ingelstad och Bramstorp (sammanlagt 3 km) lämnas
vägen utan åtgärd.
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Bilaga 1

Rv 27 Säljeryd-Växjö
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

382

+

Negativt

Övriga effekter som ej
Sammanvägd Samhällsekonomisk
värderats i kalkylen
=> lönsamhet
Försumbart

Lönsam

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen

2. Samhällsekonomisk analys

Exempel på effekter år 2040

Nuvärde (mnkr)

Resenärer

Restid personbil: -40,5 kftim/år

408

Godstransporter

Restid lastbil: -2,7 kftim/år

22

Persontransp.företag

Ej relevant

0

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: -0,97 DSS/år

263

Klimat

CO2-utsläpp: 0,196 kton/år

-13

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

9

Landskap

Diagram

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 1,7 mnkr/år

-41

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 10,7 mnkr/år

-266

Nettonuvärde

382

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

1,43

NNK-iKA*=

MELLAN

Informationsvärde NNK =

#########

NNK-idu=

1,24

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Klimat

Försumbart

Hälsa

Försumbart

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning
Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Negativt

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Landskap

Negativt

Ökat intrång i landskapet och barriär för djurlivet.

Resenärer

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Godstransporter

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Försumbart

Negativt

Marginell påverkan

Ökat intrång i landskapet och barriär för djurlivet.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Män

Regionalt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt
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Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Kronoberg

Växjö

Resenärer

Neutralt

Bil

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

Klimat:
Externt
berörda

Neutralt

Neutralt

Neutralt
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Bilaga 1

Rv 27 Säljeryd-Växjö
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Tillförlitlighet

Medborgarnas resor
Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder
Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET
Jämställdhet
Funktionshindrade
Barn och unga

4. Transportpolitisk målanalys

Kollektivtrafik, gång och cykel

Klimat

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Hälsa

Inget bidrag

Tryggt & bekvämt

Positivt bidrag

Tillförlitlighet

Inget bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Inget bidrag

Interregionalt

Inget bidrag

Jämställdhet transport

Inget bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Skolväg

Inget bidrag

Gång & cykel, andel

Inget bidrag

Kollektivtrafik, andel

Inget bidrag

Mängd person- och lastbilstrafik

Negativt bidrag

Energi per fordonskilometer

Negativt bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Inget bidrag

Befolkning

Inget bidrag

Luft

Negativt

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Landskap

Trafiksäkerhet

Bedöms inte fn

Landskap

Negativt

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Positivt bidrag

Målkonflikter
Ökad framkomlighet med ökad hastighet ger ökade utsläpp av klimatgaser.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Åtgärden medför ökat intrång i landskapet och ökade koldioxidutsläpp. Åtgärden är
samhällsekonomiskt lönsam och bidrar positivt till trafiksäkerheten.
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Bilaga 1

Rv 27 Säljeryd-Växjö
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
2017-01-09, Henrik Carlsson, M4Traffic
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
2016-11-03; Siri Brolén, ÅF Infrastructure
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
Ingen regional expertgrupp har granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar. Regional
granskning och godkännande av slutliga bedömningar är gjorda 2016-12-13 av Niklas Alvaeus,
Trafikverket
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-12-13
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2017-01-12; Camilla Granholm, Samhällsekonom, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2017-01-12; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2017-01-12; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2017-01-13; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket
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Bilaga 1

Rv 27 Säljeryd-Växjö
Ärendenummer; Objektnummer: TRV 2016/59617, VSY1870
Kontaktperson: Niklas Alvaeus, Trafikverket, 010-123 30 67
Skede: Äldre fysisk planering (se avsnitt 1.8)
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
a) Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-05, VSY1870 Rv 27 Säljeryd - Växjö GKI
b) Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-10-27, VSY1870 omräkn invkostn
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Peter Fredriksson, Trafikverket, 2016-09-05
a) VSY1870 Klimatkalkyl resultat
b) VSY1870 Klimatkalkyl indata
Bilaga 4: Arbets-PM EVA
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-10-27, VSY1870 Arbets-PM_EVA
Bilaga 5: EVA-kalkyl
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2017-01-09, 27_säljeryd-växjö
Bilaga 6: ATK-beräkning
Henrik Carlsson, M4 Traffic, 2016-10-27, VSY1870 ATK-justering
Bilaga 7: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
Siri Brolén, ÅF Infrastructure, 2016-11-03, VSY1870 FKB
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättad

5.3 Noteringar om mellanliggande versioner inom aktuellt skede:
Namn, datum
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Bilaga 1

Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe
Ärendenummer; Objektnummer: TRV2016/59617, JSY1817
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

1. Beskrivning av åtgärden

Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe, JSY1817

Nuläge och brister: Sträckan Alvesta–Växjö utgör en del av Kust-till-Kustbanan. Banan är
enkelspårig, elektrifierad och utrustad med fjärrblockering. Delsträckan Alvesta-Växjö är 17 km
lång med mötesstationer i Gemla och Räppe, båda med samtidig infart. Avstånden mellan
mötesstationerna är ojämna, från ca 4 km mellan Gemla- Räppe samt Räppe-Växjö, till drygt 7 km
Alvesta–Gemla. Banan trafikeras främst av persontåg, men även några få godståg.
Banan har ett mycket högt kapacitetsutnyttjande trots att kapacitetshöjande åtgärder gjorts på
senare år i form av mötesmöjlighet i Räppe samt bangårdsombyggnad i Växjö. Det höga
kapacitetsutnyttjandet beror på en kraftig ökning av den regionala persontrafiken med nya
tågsystem från Nässjö, Värnamo och Hässleholm – alla med slutmål Växjö.

Åtgärdens syfte: SEB:en tas fram som ett underlag till prioritering av objekt i Nationell plan 20182029. Åtgärden syftar till rationellare tåghantering och förbättrad kapacitet.
286,7 mnkr i prisnivå 2015-06.
Förslag till åtgärd: Kostnaden är
För att bättre kunna hantera dagens trafikomfattning samt på sikt en viss utökning, bedöms
ytterligare kapacitetshöjande åtgärder behövas. I första hand föreslås en ny mötesstation
(arbetsnamn Grönsängen) som ungefär halverar den dimensionerande sträckan Alvesta- Gemla.
Därefter föreslås att utbyggnad av dubbelspår påbörjas och lämpligen med en första etapp GemlaRäppe. Denna samlade effektbedömning analyserar ett partiellt dubbelspår (4800 m) mellen Gemla
och Räppe.
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Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe
Ärendenummer; Objektnummer: TRV2016/59617, JSY1817
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 1 Samhällsekonomiskt analysresultat - sammanfattning
Kalkylresultat:
Nettonuvärde, mnkr

Miljöeffekter som ej
värderats i kalkylen

+

150

+

Försumbart

Övriga effekter som ej
Sammanvägd Samhällsekonomisk
värderats i kalkylen
=> lönsamhet

Lönsam

Försumbart

Tabell 2 Effekter som ingår i den samhällsekonomiska analysen - sammanfattning
Effekter som har värderats i kalkylen

2. Samhällsekonomisk analys

Exempel på effekter år 2040

Nuvärde (mnkr)

Resenärer

Åktid: -50,3 ktim/år

Godstransporter

Tågdriftskostnader: -0,1 mnkr/år

2

Persontransp.företag

Tågdriftskostnader: -0,8 mnkr/år

70

Trafiksäkerhet

Dödade och svårt skadade: 0 DSS/år

6

Klimat

CO2-utsläpp: -0,114 kton/år

6

Hälsa

Utsläpp av luftföroreningar

0

Landskap

Diagram

532

Landskapseffekter får inte ingå i denna tabell

Övrigt

DoU-kostnad: 0,9 mnkr/år

-66

SamEk Inv.

Annuitetskostnad: 16 mnkr/år

-400

Nettonuvärde

150

Nyckeltal utifrån prissatta effekter
NNK-i=

0,38

Informationsvärde NNK =

NNK-iKA*=

HÖG

0,06

0,33

NNK-idu=

Effekter som inte har värderats i kalkylen

Övrigt

Miljö

Berörd/påverkad av effekt

Bedömning

Sammanvägd
bedömning

Kortfattad beskrivning och bedömning

Klimat

Försumbart

Hälsa

Försumbart

Landskap

Försumbart

Det nya spåret läggs längs med befintlig järnväg.

Resenärer

Positivt

Åtgärden möjliggör attraktivare tidtabell.

Godstransporter

Försumbart

Persontrafikens tidtabell kan komma att prioriteras.

Persontransportföretag

Försumbart

Trafiksäkerhet

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Övrigt

Försumbart

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen

Sammanvägt effekter som ej ingår i nuvärde

Effekten fångas i den samhällsekonomiska kalkylen
Försumbart

Försumbart

Försumbart

Något ökade gång och cykelresor till följd av åtgärden.

Åtgärden möjliggör attraktivare tidtabell.

Åtgärden möjliggör attraktivare tidtabell. Under byggskedet
bedöms buller och luftföroreningar öka.

*Känslighetsanalys med högre kostnad; successivkalkyl 85% eller motsvarande

3. Fördelningsanalys

Tabell 3 Fördelningsanalys - sammanfattning
Kön:
restid,
För- delresningskostn,
aspekt
restidsos
äkerhet

Lokalt/
Regionalt/
Nationellt/I Län
nternationellt

Störst
nytta/
fördel

Neutralt

Nationellt

(störst)
negativ
nytta/
nackdel

Neutralt

Neutralt
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Kommun

Trafikanter,
transporter,
externt
berörda

Näringsgren

Trafikslag

Åldersgrupp

Kronoberg

Alvesta och
Växjö

Resenärer

Färdigpackade
produkter

Spår

Vuxna: 18Ej relevant
65 år

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt

Neutralt
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Bilaga 1

Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe
Ärendenummer; Objektnummer: TRV2016/59617, JSY1817
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Tabell 4 Transportpolitisk målanalys - sammanfattning
Tillförlitlighet

Medborgarnas resor

Tryggt & bekvämt

Näringslivets transporter

Tillgänglighet regionalt/ länder
Bidrag till
FUNKTIONSMÅLET
Jämställdhet

Positivt bidrag

Nöjdhet & kvalitet

Positivt bidrag

Pendling

Positivt bidrag

Tillgänglighet storstad

Positivt bidrag

Interregionalt

Positivt bidrag

Jämställdhet transport

Positivt bidrag

Lika möjlighet

Inget bidrag

Kollektivtrafiknätet

Inget bidrag

Barn och unga

Skolväg

Inget bidrag

Gång & cykel, andel

Inget bidrag

Klimat

4. Transportpolitisk målanalys

Inget bidrag

Tillförlitlighet

Funktionshindrade

Kollektivtrafik, gång och cykel

Bidrag till
HÄNSYNSMÅLET

Positivt bidrag

Hälsa

Kollektivtrafik, andel

Positivt bidrag

Mängd person- och lastbilstrafik

Positivt bidrag

Energi per fordonskilometer

Inget bidrag

Energi bygg, drift, underhåll

Negativt bidrag

Människors hälsa

Inget bidrag

Befolkning

Inget bidrag

Luft

Inget bidrag

Vatten

Inget bidrag

Mark

Inget bidrag

Materiella tillgångar

Bedöms inte fn
Inget bidrag

Landskap
Landskap

Trafiksäkerhet

Biologisk mångfald, växtliv, djurliv

Negativt

Forn- och Kulturlämningar, Annat
kulturarv, Bebyggelse

Negativt

Döda & svårt skadade

Inget bidrag

Målkonflikter
Målkonflikt mellan ökad tillgänglighet och robusthet i tågtrafiken, som är ett energisnålt
transportslag, och ökade barriäreffekter för djurliv. Att lägga ytterligare ett spår (4,8 km) bedöms
ge högre barriäreffekter, samt ökar risken för mortalitet hos djuren.

Bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
Bidraget till ekologisk hållbarhet bedöms positivt då det sker en överflyttning från väg- till
tågtrafiken till följd av åtgärden. Miljö- och landskapeffekterna bedöms vara små, vilket är positivt.
Åtgärden bedöms bidra till samhällsekonomisk hållbarhet genom att ge bättre förutsättningar för
att hantera störningar och lättare kunna köra in uppkomna förseningar. Åtgärden bidrar även
positivit till social hållbarhet genom att tillgängligheten ökar för alla, men särskilt för personer med
små resurser som inte kan välja andra transportslag.
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Bilaga 1

Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe
Ärendenummer; Objektnummer: TRV2016/59617, JSY1817
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

5 Process, Bilagor & Referenser
5.1 Process för denna Samlade effektbedömning:
1. Samhällsekonomisk kalkyl genomförd av:
Linnea Segerlund, samhällsekonomisk analytiker, WSP, 2016-09-14.
2. Upprättare av preliminära förslag på texter och bedömningar:
Linnea Segerlund, samhällsekonomisk analytiker, WSP, 2016-10-07.
3. Expertgrupp som granskat, justerat och godkänt slutliga texter och bedömningar:
Christina Ripa, trafikanalytiker, Trafikverket, Tore Edbring, Kapacitetcenter, Trafikverket, Peter
Jörgensen, samhällsekonomisk analytiker, WSP & Linnea Segerlund, samhällsekonomisk analytiker, WSP.
2016-09-29.
4.1 Skickad till kvalitetsgranskning:
2016-11-03
4.2 Skickad av (kontaktperson):
Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
5.1 Samhällsekonomisk kalkyl kvalitetsgranskad av enheten för Samhällsekonomi och
trafikprognoser:
2016-12-22; Markus Bergquist, Samhällsekonom, Trafikverket
5.2 Godkänd av:
2016-12-22; Peo Nordlöf, ec Samhällsekonomi, Trafikverket
6.1 Samlad effektbedömning kvalitetsgranskad av enheten för Strategisk planering:
2017-02-23; Agnes von Koch, Lars Eriksson, Strategisk Planering, Trafikverket
6.2 Godkänd av:
2017-02-23; Håkan Persson, ec Strategisk Planering, Trafikverket
7. Status:
Granskad och godkänd av Trafikverket

5.2 Bilagor och referenser
Bilaga 1: Introduktion till Samlad effektbedömning
Trafikverket, 2016-04-01. Inledande information om Samlad effektbedömning
Bilaga 2: Kostnadsunderlag
Trafikverket, 2016-06-17, JSY1817, Alvesta - Växjö part dsp Gemla - Räppe, GKI 160617
Bilaga 3: Klimatkalkyl
Bilaga_3a_Trafikverket, 2016-08-17, Sammanställning klimatkalkyl JSY1817
Bilaga_3b_Trafikverket, 2016-08-17, Indata klimatkalkyl JSY1817
Bilaga 4: Bansekkalkyl
Bilaga_4a_WSP, 2016-09-22, JSY1807 Alvesta Växjö part dsp Gemla Räppe Bansek
Bilaga_4b_WSP, 2016-10-06, Kalkyl-PM, JSY1817 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe.
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Bilaga 1

Samfinansiering Alvesta-Växjö, part dubbelspår Gemla-Räppe
Ärendenummer; Objektnummer: TRV2016/59617, JSY1817
Kontaktperson: Christina Ripa, Trafikverket (PLsyu), christina.ripa@trafikverket.se
Skede: Åtgärdsvalsstudie
Status: Granskad och godkänd av Trafikverket

Bilaga 5: Förstudie slutrapport, Alvesta-Växjö-Kalmar ökad kapacitet.
Trafikverket, 2010-04-30, Förstudie slutrapport, Alvesta-Växjö-Kalmar
Bilaga 6: Beräkningssnurra JSY1817 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe
WSP, 2016-09-15, Beräkningssnurra, JSY1817.
Bilaga 7: Kapacitetsberäkning JSY1817 Alvesta-Växjö part dsp Gemla-Räppe
Trafikverket, 2016-09-15, Kapactitetberäkning TDT-modell.
Bilaga 8: Tidsvinster Alvesta-Växjö
Trafikverket, 2016-09-15, reviderat 2016-11-24, Tidsvinster Dsp Av-Vö PM.
Bilaga 9: Känslighetsanalyser underlag
WSP, 2016-10-17, KA underlag JSY1817 Alvesta-Växjö part dsp Gemla-Räppe.
Bilaga 10: Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
WSP, 2016-09-22, FKB, JSY1817 Alvesta-Växjö part dsp Gemla-Räppe
Referens 1, Miljökonsekvensbeskrivning
Ej upprättat
Referens 2: Miljömålsbedömning
Trafikverket, 2016-06-15, Info om miljöföreteelser att använda vid miljömålsbedömning i SEB. Sammanställt
av Anne Andersson.
Referens 3: Objektsbeskrivning JSY1817 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe
Trafikverket, 2016-07-15, JSY1817 Alvesta-Växjö, part dsp Gemla-Räppe.
Referens 4: Vatteninformationssystem Sverige
http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx, hämtad 2016-09-15.
Referens 5: Länsstyrelsens WebbGIS
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Förord
Region Kronoberg har, på uppdrag från Regeringen, upprättat ett förslag till transportslagsövergripande
länstransportplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. I samband med detta har
Trivector Traffic AB under våren och sommaren 2017 på uppdrag av Region Kronoberg genomfört en
miljöbedömning av planen. Miljöbedömningen har dokumenterats i en miljökonsekvensbeskrivning som
redovisas i detta dokument. Utifrån de synpunkter som framkommit under remissen av länstransportplanen
har sedan planen kommit att revideras på några punkter och i oktober 2017 har därför denna MKB också
reviderats med hänsyn till förändringarna i planen.
Från Trivectors sida har Lovisa Indebetou varit projektledare med Karin Neergaard som kvalitetsansvarig
och med Kristoffer Levin och Christian Dymén som projektmedarbetare. Per Hansson har varit Region
Kronobergs kontaktperson för uppdraget.
Lund oktober 2017
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1.

Sammanfattning

Länstransportplanen redovisar vilka åtgärder som ska genomföras för att stärka transportsystemet under
planperioden, 2018-2029. I Kronobergs län utgår fördelningen av medel till olika större investeringar från
en tidigare genomförd stråkanalys där de viktigaste förbindelserna inom och genom länet har beskrivits.
Planen ska enligt lag miljöbedömas för att det ska vara möjligt att jämföra planens miljöeffekter med ett
sannolikt utfall om planen inte genomförs. Miljöbedömningen har gjorts i huvudsak med underlag från
Trafikverket som sammanställt material om transportsystemets påverkan på miljön i bedömningsgrunder
för alla miljöbalkens relevanta miljöaspekter, samt tillhandahåller Samlade effektbedömningar för
namngivna åtgärder.
Denna miljökonsekvensbeskrivning utgör en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna som planen kan
orsaka. Framförallt bedöms planen kunna påverka utvecklingen inom miljöaspekterna klimat, människors
hälsa, luft, biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv) samt befolkning. Som underlag för
bedömningarna har Trafikverkets bedömningsgrunder använts som beskriver på vilket sätt infrastruktur och
dess användning påverkar miljön.
Miljökonsekvensbeskrivningen är en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas
uppstå när de nya åtgärderna i planen genomförts och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation då
bara redan låsta investeringar i planen genomförs. Miljöbedömningen förutsätter därför ett så kallat
nollalternativ, en rimligt säker uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas
utan effekterna från de nya åtgärderna i planen.
En relativt stor del av de satsade medlen i planen på nya åtgärder går i huvudsak till åtgärder som ökar
framkomligheten för biltrafiken och förväntas leda till ett ökat trafikarbete med bil och därmed gå i negativ
riktning när det gäller klimatet. Mindre medel satsas på investeringar i cykelvägnät, kollektivtrafikåtgärder
och mobility management-åtgärder, vilka alla leder till minskad biltrafik och i rätt riktning avseende
klimatmålet. (Det bör noteras att Region Kronoberg genom särskilda ansökningar har erhållit nationella
medel för att utveckla kollektivtrafikanläggningar i länet. Dessa medel ingår inte i länstransportplanen och
kommer därför inte med i bedömningen i miljökonsekvensbeskrivningen.). Det är därför troligt att de nya
åtgärderna i länstransportplanen sammantaget leder i negativ riktning jämfört med nollalternativet, d v s att
bara redan låsta objekt i befintlig trafikinfrastruktur genomförs. De större nya investeringarna går istället i
positiv riktning avseende funktionsmålet med ökad tillgänglighet för pendling, medborgarnas resor och
näringslivets transporter. Samtidigt innebär utbyggnad av vägar och cykelbanor att mark som idag utgör
livsutrymme för växter och djur går förlorade och barriäreffekterna ökar. Det är därför viktigt att senare i
planeringen av sådana projekt titta mer noggrant på var dessa miljöer finns så att de kan undvikas eller
skyddas från större skador än nödvändigt. Även i tätortsnära miljöer är det viktigt att bevara så mycket
natur- och kulturmiljöer som möjligt då de fyller ett syfte även för människors möjlighet till rekreation och
vila.
Miljömål som bedöms påverkas positivt av planen: God bebyggd miljö. Frisk luft avseende halter av NO2
och partiklar i städer.
Miljömål som bedöms påverkas negativt av planen: Begränsad klimatpåverkan. Även miljömålen om Ett rikt
växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap kan komma att
påverkas negativt men för dessa mål finns dock goda möjligheter att genom hänsyn i senare planerings- och
projekteringssteg minimera konsekvenserna om åtgärdsvalsstudier resulterar i beslut att bygga om eller
bygga ny infrastruktur.
Flera av åtgärderna förväntas att leda i positiv riktning avseende trafiksäkerhet och målet om Nollvisionen.
Positiva effekter erhålles avseende Funktionsmålet genom ökad framkomlighet för biltrafik. Notera dock att
MKBn formellt sett inte ska ta hänsyn till funktionsmålet.
Alla planer som miljöbedöms ska följas upp och planen som helhet föreslås bland annat följas upp med
hjälp av de indikatorer avseende klimat och hälsa som finns på miljömålsportalen, www.miljomal.nu.
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2.

Bakgrund och syfte

Region Kronoberg har, på uppdrag från Regeringen, upprättat ett förslag till transportslagsövergripande
länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018 – 2029. När en myndighet eller en kommun
upprättar en plan, som krävs i lag eller i annan författning, ska planupprättaren göra en miljöbedömning av
planen, om dess genomförande enligt Miljöbalken kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En
länsplan för regional transportinfrastruktur ska alltid antas medföra betydande miljöpåverkan enligt
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Behovet av en miljöbedömning är därmed lagstadgat.
Lagstiftningen om miljöbedömning av planer och program är tvingande sedan 2005 och genomförs nu för
tredje gången i samband med upprättande av ny Länstransportplan.
Miljöbedömning är en process med samrådsförfarande som genomförs integrerat med framtagandet av
planen. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning som en del av analysen av
strategiska vägval och åtgärder. Miljöbedömningen görs på en strategisk och övergripande nivå och ska inte
ta upp frågor som lämpligare bedöms senare i planeringsprocessen. Syftet med en miljöbedömning är att
påverka planeringens innehåll och resultat så att en hållbar utveckling främjas. Arbetet sker parallellt på två
olika plan; ett nationellt som Trafikverket ansvarar för och ett regionalt där i detta fall Region Kronoberg
har ansvaret.

3.

Osäkerheter och brister

Miljöbedömningen av planen har ambitionen att redovisa de storskaliga effekter planen bedöms kunna
medföra, ibland tillsammans med satsningar i den nationella planen.
Bedömningar av konsekvenser medför alltid en viss osäkerhet. När det gäller bedömning av konsekvenser
på denna nivå är osäkerheten särskilt stor. En regional transportplan är strukturskapande med lång
genomförandetid. Effekten av de planerade åtgärderna sträcker sig långt efter att planen är genomförd.
Detta gör att det är svårt att dra några säkra slutsatser av konsekvenserna. I dagsläget går det inte att
förutspå vilken övrig utveckling som kommer att ske i samhället, vilka politiska styrmedel som kan komma,
prisutveckling på bränslen eller förändringar i den allmänna opinionen. Allt detta kan göra att de
trafikprognoser som länsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen grundar sig på inte kommer att slå in.
Utifrån de gränser som satts upp i miljöbedömningsgrunderna om vad som är betydande miljöpåverkan förs
i många fall ett resonemang om vilka effekter planen förväntas medföra för att på så sätt fånga upp de
aspekter som kan bli betydande. I vissa fall saknas också kunskapsunderlag om nuläget, vilket ytterligare
försvårar bedömningen. I bedömningsgrunderna listas också för flera av aspekterna ett utvecklingsbehov
som, om de genomförs, kan bidra till förbättrad kvalitet på bedömningarna till kommande transportplaner.
Även om vissa av de utpekade bristerna har högre prioritet än andra och sannolikt kommer att genomföras
under planperioden har typen av åtgärd miljöbedömts istället för enskilda objekt. För denna åtgärdsgrupp är
det angeläget att i den fortsatta planeringsprocessen se till att rätt åtgärder kommer till stånd på rätt platser.
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4.

Länsplan för regional transportinfrastruktur

Vad får länstransportplanen innehålla enligt förordningen?
Länsplaner för regional transportinfrastruktur hanterar trimning och effektivisering samt investering i
statliga regionala vägar (statliga vägar som finansieras via länsplaner). Dessutom ingår statlig medfinansiering
för byggande av kollektivtrafikanläggningar med mera, samt till drift av utpekade icke statliga flygplatser.
Det är möjligt för länsplanen att även finansiera åtgärder som normalt finansieras i den nationella
transportplanen. Länsplanen omfattar en tidsperiod på 12 år, i den aktuella planeringsomgången perioden
2018 – 2029.
Den regionala åtgärdsplanen får i enlighet med förordning (1997:263) om länsplaner för regional
transportinfrastruktur omfatta följande ändamål:
 Investeringar i statliga regionala vägar som inte ingår i stamvägnätet.
 Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger
effektivare användning av befintlig infrastruktur.
 Åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala transportsystemet
som bör redovisas i planen.
 Bidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
 Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förordningen (2009:236)
om en nationell plan för transportinfrastruktur.
 Byggande och drift av enskilda vägar.
Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar med mera vilket innefattar:
 Byggande av väg- och gatuanläggningar eller spåranläggningar för regional kollektivtrafik som tillgodoser
ett allmänt kommunikationsbehov.
 Byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande anläggningar för
trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande.
 Transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar
och gator.
 Åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för resenärer med funktionsnedsättning i fråga om
kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller andra anläggningar i anslutning till dessa samt
investeringar i reseinformationsanläggningar som underlättar resor för resenärer med
funktionsnedsättning.
 Byggande av kajanläggning för fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och gods och
som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov.
 Investeringar i sådan rullande materiel för regional kollektivtrafik på järnväg, tunnelbana eller spårväg
som utpekas i den banhållningsplan som fastställts för 2004 – 2015 så länge det finns anslagna medel för
ändamålet.

Grund för prioriteringar
Till grund för arbetet med ny länstransportplan ligger systemanalysen från 2015 för södra Sverige och den
gemensamma strategin i Positionspappret från 2016, som har arbetats fram inom ramen för
Regionsamverkan i Sydsverige. Prioriteringarna sammanfattas i tre punkter som har varit utgångspunkt för
åtgärderna i den nya länsplanen:


Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya stambanor som kopplar an till befintliga
västkustbanan, södra stambanan och anslutande sidobanor.



Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den
flerkärniga ortsstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.



Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad transportkapacitet för effektiva och
klimatsmarta transporter för näringslivet.
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I arbetet med länstransportplanen utgör även den Regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs län, Gröna
Kronoberg 2025, och regionens Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2025, viktiga underlag.
De åtgärder som prioriteras ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till ett klimateffektivt och
konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling samt ta sin utgångspunkt i de
transportpolitiska målen. Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet. Det övergripande målet förtydligas genom två jämbördiga mål, ett funktionsmål – Tillgänglighet
samt ett hänsynsmål – Säkerhet, Miljö och Hälsa.

Ny planperiod 2018-2029
När det gäller medelstilldelningen för denna planeringsomgång uppgår den preliminära tilldelningen för
Region Kronoberg till 768 miljoner kronor. Åtgärderna som ska redovisas i planen är de objekt som
överstiger 25 miljoner kronor i investeringskostnad. Större brister ska därutöver pekas ut där det är
angeläget att gå vidare till åtgärdsvalsstudie enligt planprocessen för väg och järnväg baserat på
fyrstegsprincipen. För mindre investeringar avsätts potter för anpassning av transportinfrastrukturen där
åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykel och mobility management kan ingå.
Länstransportplanen är ny men bygger på tidigare lagd plan. Länsplanen omfattar en investeringsperiod på
12 år, men revideras vart 4:e år. Revidering och utveckling har skett i nära dialog med den nu mer etablerade
IKA-gruppen vilken består av tjänstepersoner från samtliga kommuner, Länsstyrelsen i Kronobergs län och
Trafikverket. Dialog har också förts på politisk nivå, framförallt genom regionala utvecklingsnämndens
kommunturné och kommunalt forum.
Nedan redovisas endast en mycket kort sammanfattning av Länstransportplanen. Fokus ligger på de frågor
och utgångspunkter som är viktiga för miljökonsekvensbeskrivningen.

Revideringar av länstransportplanen utifrån remissinstansernas synpunkter
I dokumentet Process- och remissredovisning1 redogörs för hur processen med att ta fram
länstransportplanen har gått till, hur samråd har skett och hur resultaten från samråden har påverkat det
slutliga förslaget till länstransportplan. Remissperioden och remissinstansernas synpunkter på planen har
resulterat i justeringar till slutversionen av Länstransportplanen jämfört med det ursprungliga förslag som
fanns när den första preliminära versionen av MKBn togs fram under våren 2017:

1



Samfinansiering av åtgärder på järnvägen Alvesta-Växjö. För samfinansieringen prioriteras 30
miljoner kronor vilket har tagits från objektet Rv 27 Växjö-Säljeryd, vilket således har minskats med
motsvarande belopp.



Lv 126 förbi Alvesta och Södra Länken, Växjö har flyttats från namngivet objekt till kategori brister
att utföra/genomföra. Samma belopp som tidigare är reserverade för åtgärderna, åtgärderna
behöver utredas ytterligare.



Trafikverkets prognos för upparbetade kostnader 2017 för mötesspår Skruv tyder på att endast 21
miljoner kronor behöver tas upp i den nya planperioden. Det frigjorda beloppet 5 miljoner kronor
har prioriterats till Mindre investeringar kollektivtrafik.

Region Kronoberg, Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2009 Process- och remissredovisning, Diarienr: 16RK2006
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Sammanfattning av slutlig länstransportplan efter revidering utifrån
remissinstansernas synpunkter
Kronobergs länstransportplan kommer att bidra till ett sammanknutet Sydsverige genom att förbättra och
utveckla de stråk som går genom länet. I planen satsas även på det mindre vägnätet. Särskilt utpekade
satsningar föreslås på primära och övriga länsvägar. I länstransportplanen ingår också satsningar för ett
sammanhållet cykelvägnät i Kronoberg för både vardagscykling och turism. Särskilda resurser i planen,
utöver länstransportplanens medel, satsas också på att hållplatser i länet ska nå den standard som har
antagits i Trafikförsörjningsprogrammet för Kronoberg 2016-2025.
De åtgärder som är nya jämfört med den gamla länstransportplanen, och därmed effektbeskrivs i denna
miljökonsekvensbeskrivning, är:


Större investeringar (> 25 Mkr) i fyra större namngivna vägobjekt: Väg 834 Hovmantorp –
Korsning med järnväg, Rv 27 Säljeryd – Växjö etappindelning.



Mindre investeringar (< 25 Mkr) inom fyra områden: Vägobjekt, Cykelvägar, Kollektivtrafik samt
Mobility management-åtgärder.



Bidragsobjekt med potter för Trafiksäkerhet & miljö, Kollektivtrafik, Enskilda vägar samt
Driftbidrag flygplats.

Utöver dessa åtgärder ingår åtgärder som är låsta och var med redan i den tidigare planen: samfinansiering
av ett järnvägsobjekt samt ytterligare två större vägobjekt.
Identifierade brister

Att en etapp finns med som namngiven brist innebär att brister och kapacitetsproblem ska utredas och
tydliggöras under planperioden innan åtgärdsvalsstudier inleds i enlighet med planprocessen för väg- och
järnvägsprojekt. I fasen med åtgärdsvalsstudier ska fyrstegsprincipen tillämpas, vilket innebär att lösningar
som innebär byggande av ny väg eller större ombyggnader ska vara ett sista steg först när varken effektivare
resval, bättre användning av befintlig infrastruktur eller begränsade ombyggnationer kan lösa identifierade
problem. Lösningar ska sökas förutsättningslöst, transportslagsövergripande, brett och i samverkan/dialog
med berörda. Fyrstegsprincipen och planprocessen beskrivs mer ingående i Länstransportplanen.
I planen finns två större konstaterade brister: Lv 126 förbi Alvesta och Södra länken Växjö. Eftersom det
inte är klart vilka lösningar som bäst åtgärdar de utpekade bristerna, samt vilka åtgärder som kommer att
prioriteras, är det idag inte möjligt att miljöbedöma utfallet av identifierade brister. Identifierade brister är
inte föremål för investeringsbeslut i detta skede. Vidare utredning får visa vilka åtgärder samt vilken
prioritering som bör komma i fråga.
Mindre investeringar (< 25 Mkr)

För mindre investeringar har fyra potter avsatts för Vägobjekt, Cykelvägar, Kollektivtrafik samt Mobility
management-åtgärder. Potten för Vägobjekt syftar bl a till att öka trafiksäkerheten, men åtgärder avser också
breddning och ökad framkomlighet för biltrafiken. Potten för Cykelvägar avser just utbyggnad av
cykelvägar, medan potten för Kollektivtrafik avser upprustningar av hållplatser. Potten för Mobility
management-åtgärder kan användas för åtgärder som syftar till att förändra beteendet hos de som nyttjar
infrastrukturen så att smartare val kan göras.
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5.

Avgränsning av miljöbedömningen

Avgränsning handlar om att få en effektiv och verkningsfull besluts- och genomförandeprocedur med
relevant och rimligt beslutsunderlag. Ett syfte är att koncentrera miljöbedömningen och
miljökonsekvensbeskrivning på de miljöfrågor som har störst betydelse och där planförslaget har störst
möjlighet att påverka. Uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara rimliga med hänsyn till;
 utredningens innehåll och detaljeringsgrad,
 bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
 allmänhetens intresse,
 att vissa frågor bättre kan bedömas i samband med andra beslut om program, planer eller projekt.
Avgränsningar av miljöaspekter och bedömningsgrunder med motiveringar redovisas i bilaga i kapitel 11
samt beskrivs under kap 6, Metod för miljöbedömning.

Allmänhetens intresse
Merparten av befolkningen kommer dagligen i kontakt med transportsystemet. Transportsystemet påverkar
våra möjligheter att röra oss och nå olika målpunkter, men påverkar också våra upplevelser och den miljö vi
lever i. Planförslaget har däremot ingen civilrättslig betydelse. Planförslaget är alltså inte ett rättsligt
bindande dokument som påverkar enskild egendom, men det har en styrande effekt på kommande planoch tillståndsprövning.

Andra planer och program
Nationellt pågår arbetet med att fram en ny nationell transportplan för samma tidsperiod. Den hänger ihop
med detta arbete genom att vissa åtgärder i den nationella planen geografiskt finns i Kronobergs län. Det är
också till exempel möjligt att genom samfinansiering med regionala medel från regional plan öka effekten av
satsningar som planeras nationellt.
Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen och det är kommunerna som ansvarar för
planeringen. Det betyder att de själva väljer vilka områden som ska planläggas och när. Länsstyrelsen har
ansvaret för att det nationella perspektivet tas om hand i den kommunala planeringen.
Kommunerna ska ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan där övergripande planeringsfrågor och
allmänna intressen finns behandlade. Översiktsplanen utgör underlag för detaljplaner och
områdesbestämmelser. Översiktsplaner bildar därmed ett viktigt underlag för planering av trafik, transporter
och transportinfrastruktur. Det är av stor vikt för samhällsbyggandet att det finns en tydlig koppling mellan
den kommunala fysiska planeringen och planeringsprocesserna för infrastrukturprojekt.

Tidsperspektiv
Planen omfattar åtgärder för 2018-2029. Förarbetena till miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan
som ska identifieras och beskrivas i princip inkluderar: ”effekter på kort, medel-lång och lång sikt.” Vilka
tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror på vad som är relevant och rimligt. Eftersom
miljöeffekter av investeringar och åtgärder kan sträcka sig längre än till år 2029, ska miljöbedömningen
behandla effekter så långt det är relevant och rimligt även efter år 2029.
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Geografisk utbredning
Miljöbedömningen hanterar miljöeffekter inom Kronobergs län. Om ny trafikinfrastruktur byggs både inom
Kronobergs län och som en fortsättning i ett annat län kan trafiken och resandet förväntas bli större på
båda sidor om länsgränsen än om den bara byggs på ena sidan om länsgränsen. I de fall åtgärder omfattar
utbyggnad på båda sidor om länsgränsen redogörs därför för detta i miljökonsekvensbeskrivning eftersom
effekterna inom länet kan bli större. Det görs dock ingen beräkning av hur mycket trafiken/resandet
förväntas öka, utan bara i vilken riktning (positiv, neutral eller negativ) den och de miljöeffekter som hänger
samman med trafikökningen eller det ökande resandet går.
Bedömningarna är inte så detaljerade att de redogör för om den ökade trafiken eller resandet härrör från
regionala eller internationella resor. Det görs inte heller någon analys av hur positiv eller negativ
miljöpåverkan från bedömda åtgärder fördelar sig inom Kronobergs län samt vilka grupper som påverkas.
Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåverkan förutsätts bli bedömda inom ramen för den nationella
planen, förutsatt att den regionala planen inte nämnvärt berör dessa transportslag.

Relevanta miljömål
Nationella miljömål
1,5-gradersmålet och begränsad klimatpåverkan

Klimatavtalet som skrevs under i Paris i december 2015 innebär att världens länder ska begränsa
klimatpåverkan till en maximal temperaturökning på 2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå men
även sträva efter att begränsa den till maximalt 1,5 grader. Såväl en begränsning till 2 grader som 1,5 graders
temperaturökning kräver att de globala utsläppen når noll någon gång i mitten av seklet. Med en rättvis
bördefördelning behöver de rikare länderna nå nollnivån tidigare.
Ett nytt svenskt klimatmål

Den 2 februari 2017 tog regeringen fram ett förslag till ny klimatlag som innebär att Sverige ska ha ett
"netto nollutsläpp" av klimatpåverkande växthusgaser 2045. Ett kvantifierat mål är att utsläppen från
inrikestrafiken ska ha minskat med 70 procent till 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Det är första gången
som det har tagits fram ett kvantifierat utsläppsmål för transportsektorn.
Fossiloberoende fordonsflotta

Klimatmålet för transportsektorn skiljer sig inte mycket från Sveriges vision om nettonollutsläpp av
växthusgaser år 2050 och prioriteringen om fossiloberoende fordonsflotta, av Trafikverket tolkat som 80
procents lägre användning av fossil energi i vägtrafik år 2030. Visionen har analyserats inom utredningen
Fossilfrihet på väg (FFF-utredningen, SOU 2013:84) och i Trafikverkets klimatscenario.
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Tre delar krävs: ny teknik, energieffektivisering och ett transportsnålt samhälle

Figur 1

Vägtrafikens användning av fossil energi med och utan åtgärder (TWh) enligt Trafikverkets klimatscenario. Toppen
på staplarna motsvarar utvecklingen utan åtgärder, de gråa fälten återstående fossil energi efter åtgärder. Negativa
värden avser export av bioenergi. Av staplarna kan man även se hur stor del av minskningen som åstadkoms av de
olika åtgärdskategorierna.2

För att klara detta inom vägtransportsektorn nationellt och internationellt krävs en kraftfull teknisk
utveckling. Det krävs både energieffektivisering och introduktion av förnybar energi. Men den knappa tiden
gör att detta inte är tillräckligt. Det krävs även en samhällsutveckling där den egna bilen spelar en mindre
roll som transportmedel och där tillgänglighet skapas genom god kollektivtrafik och goda möjligheter att gå
och cykla: ett transportsnålt samhälle. Denna slutsats drar Trafikverket i flera olika rapporter. framgår av
figuren ovan står transportsnålt samhälle för ca en tredjedel av de minskningar som måste göras till 2050.
En utveckling enligt Trafikverkets klimatscenario skulle inte bara bidra till de nationella klimatmålen, utan
också till många andra miljö och samhällsmål – genom täta, funktionsblandade städer med bättre
tillgänglighet med kollektiv-, cykel- och gångtrafik samt ökad andel elektrifierade tysta och emissionsfria
fordon.
Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det svenska
miljömålssystemet innehåller sexton miljökvalitetsmål. Av dessa 16 miljökvalitetsmål har en avgränsning av
de mål som berör transportsektorn redovisats i regeringens proposition ”Mål för framtidens resor och
transporter”. Dessa är begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, bara naturlig försurning, ingen övergödning,
god bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv. Bedömningen av planförslagets positiva eller negativa
påverkan på miljökvalitetsmålen kommer att fokusera på dessa sju miljökvalitetsmål.

2 Källa: Trafikverket (2016) Styrmedel och åtgärder för at minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser-med fokus på transportinfrastrukturen, 2016:043
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Regionala miljömål

Miljöbedömningen kommer att beakta de nationella och regionala miljömålen. Länsstyrelsen i Kronobergs
län har fastställt Regionala miljömål för perioden 2013-20203. Samtidigt upphävdes tidigare regionala mål.
För Kronobergs län finns därmed 45 regionala mål som har beslutats för att komplettera de nationella
besluten.
Nationellt beslutade preciseringar gäller fullt ut i länet och är därmed desamma regionalt som nationellt.
Därutöver antagna regionala miljömål är ett komplement. Det finns i regionen ett mål om ökat resande med
kollektivtrafiken; att marknadsandelen ska öka till 15 % år 2030. Ytterligare kompletterande regionala mål
som mest bedöms kunna påverkas av innehållet i länstransportplanen är:


Begränsad klimatpåverkan:
o Fossil koldioxid från trafiken: Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon
har år 2020 minskat med 35 %, jämfört med 1990 års utsläpp.



Bara naturlig försurning och Frisk luft:
o Utsläpp av kväveoxider: År 2020 ska utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län ha
minskat till 2 500 ton (även luft).



Levande sjöar och vattendrag:
o Senast år 2020 ska minst 50 % av de nationellt värdefulla vattendragssträckorna i
Kronobergs län vara restaurerade med avseende på naturmiljön. Utbredningen av utter ska
inte minska (jämfört med 2007)

I Regional utvecklingsstrategi ”Gröna Kronoberg 2025” anges bl. a också som mål att mellan 1990-2025 ska
minskningen av klimatpåverkande utsläpp i länet vara den största i riket och till 2025 ska 80 % av den totala
energianvändningen i Kronobergs län komma från förnybara källor.

Regionala miljömål i Kronobergs län 2013-2020, beslutade 2013-01-08, uppdaterade med etappmål som fastställdes 2014-02-27, Länsstyrelsen i
Kronobergs län 2013.

3
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6.

Metod för miljöbedömning

Alternativ
Inget jämförelsealternativ avseende planens innehåll har tagits fram då det inte angivits några alternativa
planeringsramar i direktivet för att upprätta ny plan. Den jämförelse som görs utgår därför endast från
planalternativet och nollalternativet.
Nollalternativ och nytt planförslag

De åtgärder som bedöms för att eventuellt skrivas in i den nya länsplanen styr bara en del av det svenska
transportsystemets samlade utveckling och miljöpåverkan. Faktorer vid sidan av planen eller systemanalysen
har ofta en väl så stor inverkan på systemet. Det kan gälla demografisk, teknisk, industriell eller kommersiell
utveckling och politiska beslut i Sverige, och även utvecklingen i Europa och i övriga världen.
Konsekvensbedömningen av åtgärderna är en bedömning av de effekter som uppstår när planen
genomförts. Bedömningen är med andra ord en redovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan
förväntas uppstå när en plan är genomförd och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan
någon sådan plan. Den gäller både effekter i samhället och effekter i eller på grund av transportsystemet.
Miljökonsekvensbedömningen förutsätter följaktligen att man har ett nollalternativ, en rimligt säker
uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas utan effekterna från den nya
länsplanen. Nollalternativet är således en gemensam beskrivning av samhällets troliga utveckling utan
åtgärder från länsplanen eller ändringar av dessa.
Med hjälp av ovanstående resonemang tolkas nollalternativet i föreliggande miljökonsekvensbeskrivning
som att implementering av den gällande länsplanen (2014–2025) genomförs. Nollalternativet beskrivs
därmed, i nästa avsnitt, som ett nuläge med en utveckling enligt länsplanen 2014–2025.
I ett nästa steg jämförs nollalternativet med den konsekvensbedömning som gjorts av de nya åtgärder som
kan komma att ingå i länsplan 2018–2029. Ett mål med tillämpningen av bedömningsgrunderna är att
effekter och konsekvenser så långt det är möjligt ska kvantifieras och jämföras i nollalternativet och
planalternativet. Detta har varit svårt i miljöbedömningen av planen. Istället förs ett resonemang om
konsekvenserna av den riktning de nya åtgärderna i planen pekar ut i relation till kriterierna för betydande
miljöpåverkan.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder är ett verktyg för att bedöma vad som är betydande miljöpåverkan i
åtgärdsplaneringen, samt hur påverkan på de miljöaspekter som räknas upp i miljöbalkens 6 kap 12 §
punkt 64 kan bedömas och beskrivas. Utgångspunkten för vad som är betydande miljöpåverkan är vilka
miljöutmaningar som transportsektorn har ett stort delansvar att lösa och hur dessa kan påverkas av valet av
åtgärder i planen. Transportsektorn bedöms främst ha en betydande miljöpåverkan på följande sätt:






Står för en stor del av utsläppen av koldioxid.
Utsätter fler än två miljoner människor för buller, där järnvägstrafiken står för ca 20 %.
Står för en hög andel av de svenska utsläppen till luft.
Tar mark i anspråk för infrastruktur och har en påverkan på natur- och kulturmiljö inklusive
skyddade områden (MB 7 kap.).
Har en strukturbildande funktion med påverkan på övrigt samhällsbyggande och formar därmed
människors livsmiljö, men också framtida transportbehov.

De 14 miljöaspekterna är människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och
den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Dessa har delvis omarbetats av Trafikverket för att vara mer
anpassade till att bedöma transporternas miljöpåverkan.
14
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Bedömningsgrunderna tar sin utgångspunkt i Trafikverkets Metod för miljöbedömning av planer och program inom
transportsystemet.5 som innehåller definitioner och avgränsningar för kriterier för när miljöpåverkan från
transportsystemet är att betrakta som betydande. Bedömningsgrunderna täcker in samtliga av miljöbalkens
miljöaspekter6 och har sorterats in under tre olika fokusområden: klimat, hälsa och landskap. Trafikverket
har 2017 uppdaterat sina bedömningsgrunder och har lagt till ett fjärde fokusområde, ”resurser tillgängliga
för människan”. Detta omfattar påverkan på naturresurser; areella näringar, mark, skyddsvärda områden,
vatten m m. Men i miljöbedömningen av Kronobergs länstransportplan har bedömningen gjorts utifrån de
tre ursprungliga fokusområdena och de av Trafikverket framtagna bedömningsgrunderna har anpassats efter
de regionala förutsättningarna i Kronobergs län och har avgränsats ytterligare. En viktig faktor bakom dessa
avgränsningar är vilka effekter som utifrån befintligt kunskapsunderlag kan bedömas av de nya åtgärder som
ingår i länsplanen. En skillnad måste göras mellan en potentiell betydande miljöpåverkan från
transportsektorn total och vad som kan bedömas för prioriterade åtgärder i länsplanen. Bland annat måste
hänsyn tas till vad som är rimligt att bedöma i samband med åtgärdsplaneringen och vad som bäst bedöms i
senare skede i samband med projektspecifika miljökonsekvensbeskrivningar. Exempelvis har
miljöaspekterna ”mark ” och ”vatten” avgränsats bort, eftersom de bedöms som mycket svåra att bedöma i
det här skedet av planeringen.
De miljöaspekter som bedömts bedöms kunna bli föremål för betydande miljöpåverkan utifrån planens innehåll
och regionala förutsättningar är klimatfaktorer, människors hälsa, befolkning, luft, materiella
tillgångar, biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv), forn- & kulturlämningar samt
trafiksäkerhet. Avgränsningar med motiveringar redovisas i bilaga i kapitel 11. Där redovisas hur de olika
miljöaspekterna relaterar till relevanta miljömål.
Därutöver ska relevanta miljökvalitetsnormer beaktas. För länstransportplanens del bedöms
miljökvalitetsnormer för luft avseende NOX samt PM 10 vara relevanta. För miljökvalitetsnormer avseende
vattenförekomster bedöms eventuell påverkan bättre kunna utredas i senare skeden av planeringen. Vatten
som omfattas av miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten bedöms i detta skede inte beröras av
åtgärder i planen.
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller anger att det ska eftersträvas att buller inte medför skadliga
effekter på människors hälsa. Enligt förordningen har Trafikverket kartlagt buller från väg- och
järnvägstrafik och upprättat ett åtgärdsprogram.
Indirekta effekter som kan uppstå p g a tillkommande exploateringar eller etableringar som en följd av
investeringar i planen avgränsas bort då en sådan bedömning skulle bli alltför spekulativ.

Kriterier för betydande miljöpåverkan
Ett mål med tillämpningen av bedömningsgrunderna är att effekter och konsekvenser så långt det är möjligt
ska kvantifieras och jämföras mot nollalternativet. Kriterierna är därför utformade så att det ska vara möjligt
att mäta en förändring för att se om den är att betrakta som betydande eller ej. Dock är det i många fall
svårt att göra en kvantifiering avseende påverkan på trafik och utsläpp, framförallt får åtgärder inom
potterna som inte genomgår en samhällsekonomisk analys. Istället förs här därför ett resonemang om
konsekvenserna av den riktning planen pekar ut och om utvecklingen med de föreslagna åtgärderna
förväntas gå i positiv, neutral eller negativ riktning. Kriterier för respektive fokusområde; klimat, hälsa och
landskap redovisas nedan. Det är kriterierna som används i det praktiska arbetet med att genomföra
bedömningen av de olika åtgärderna och potterna. Bedömningen av respektive kriterium summerar upp till
de mål och fokusområden de relaterar till.

Trafikverket, 2011. Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsystemet, Publikationsnummer: 2011:134.
De 14 miljöaspekterna är människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och
den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Dessa har delvis omarbetats av Trafikverket för att vara mer
anpassade till att bedöma transporternas miljöpåverkan.
15
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Tabell 1 Kriterier för bedömning av i vilken riktning åtgärderna går i avseende olika aspekter inom fokusområdena.

Beskrivning av fokusområde Klimat
Analyser genomförda inom Trafikverkets klimatscenario visar att det finns möjlighet för transportsektorn
att minska klimatpåverkan i linje med målen men för att åstadkomma detta krävs en kombination av
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åtgärder7, se Figur 1 på sidan 10. Trafikverkets klimatscenario innebär en minskning av personbilstrafiken
med 10 - 20 % till 2030. Detta kan jämföras med de basprognoser som Trafikverket tagit fram för
vägtrafiken till 2040, som för Kronobergs läns del innebär en trafikökning med ca 30 %.8,9
Slutsatsen från klimatscenariot är att tekniklösningar inte kommer att vara tillräckliga för att nå klimatmålen
utan att övriga åtgärder måste ske parallellt. En ökad mängd trafik ger en för stor trafikvolym för att kunna
minska utsläppen med hjälp av teknisk utveckling. Detta bekräftas bland annat i de långsiktiga scenarier för
energianvändningen som Energimyndigheten har tagit fram för transportsektorns energianvändning. Deras
slutsats är att med en trafikökning enligt Trafikverkets basprognos kommer energianvändning från
Transportsektorn att vara relativt konstant till 2040.10 En så stor energianvändning kommer sannolikt inte
att kunna tillgodoses av förnybara drivmedel i tillräckligt hög grad för att nå klimatmålen.
Energianvändningen per person i Kronobergs län har sjunkit sedan 2010 och var 31,4 MWh under 2014
(tyvärr finns inga nyare uppgifter än så att tillgå för länet; vare sig för energianvändning, klimatpåverkande
utsläpp eller körsträckor per invånare). Transporterna står dock fortfarande för en stor del av
energianvändningen, se Figur 2. Fortsatt energieffektivisering och övergång till fossilfria energikällor krävs
för att nå de klimat- och energirelaterade miljömålen. Kraftigare insatser behövs också för att minska
användningen av bilar och övergå till resurssnåla, miljöanpassade transporter.11

Figur 2

Slutlig energianvändning per person i länet (år 2009‐2014). Källa: Miljömål.se

År 2014 var de totala utsläppen av växthusgaser i länet totalt 1,0 miljoner ton, jämfört med 1,2 miljoner ton
år 2010. I dessa siffror ingår även andra utsläpp än koldioxid, men koldioxid utgör merparten.
Transportsektorn och arbetsmaskiner står för ca hälften. Utsläpp från transporter minskade med 1,1
procent mellan 2013 och 2014. Utsläppen från transporterna måste dock minska mer för att nå det
långsiktiga målet om noll nettoutsläpp år 2050 och klara etappmålen år 2020 med minskning på 40 procent
jämfört med 1990.12

Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan, 2012:152. Trafikverket 2012.
Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060. 2016-03-11.
9 Basprognoserna bygger nu beslutade förutsättningar, styrmedel och planer för infrastrukturen. Det innebär bl.a. att det är gällande Nationella och
Regionala infrastrukturplaner som ska ligga till grund för vilken framtida infrastruktur som ska finnas med i prognoserna, samtidigt som enbart
beslutade styrmedel i form av skatter, avgifter m fl. ingår i prognosförutsättningarna.
10 Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2016, 2017: 6.
11 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=46&pl=2&l=7&t=Lan (hämtat 20170306)
12 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=77&pl=2&l=7&t=Lan (uttag 20170306)
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Figur 3

Klimatpåverkande utsläpp uttryckta i koldioxidekvivalenter och fördelade på sektorer. Källa: Miljömål.se

Kronobergs län är glest bebyggt och har många mindre tätorter med följd att biltransport ofta bli det enda
alternativet. Detta är en orsak till att körsträckan med bil per invånare ligger över genomsnittet i Sverige, se
Figur 4. Sedan 2008 har körsträckan med bil minskat fram till 2013, både nationellt och i länet. Sedan dess
har dock körsträckan i länet ökat något igen.13 Utsläppen från bilresandet måste minska, om det ska gå att
nå miljömålen. I takt med att befolkningen i länet ökar, behövs incitament för att stimulera ett hållbart
resande, med cykel och kollektivtrafik.

Figur 4

13

Antal körda mil med personbil i genomsnitt per länsinvånare och år. Källa: Miljömål.se

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=87&pl=2&l=7&t=Lan (uttag 20170306)
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Beskrivning av fokusområde Hälsa
I de transportpolitiska målen nämner Regeringen begreppet hälsa i samband med effekter på människors
hälsa av buller, luftföroreningar samt ökad fysisk aktivitet som exempel. Vibrationer nämns ej i de
transportpolitiska målen, men det är dock känt att det utgör en olägenhet för människors hälsa exempelvis
genom sömnstörning. Risken för att dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet har också betydelse för
hälsa. Trafiksäkerhet är en egen del av det transportpolitiska hänsynsmålet.
Transportsystemet kan få konsekvenser för hälsan även genom förorening av dricksvatten och
markområden, strålning, användning av kemikalier och arbetsmiljön för dem som arbetar med
infrastrukturen. Tillgänglighet. till utbud och aktiviteter – exempelvis sociala kontakter, friluftsliv och
arbetsmarknad ‐ påverkar fysisk respektive psykisk hälsa positivt, och det finns även negativa aspekter
såsom stress av att sitta i köer.
Hälsa - luft

Miljöaspekten luft definieras av Trafikverket dels som emissioner av luftföroreningar, dels som luftkvalitet i
form av halter av luftföroreningar där människor vistas i tätorter. Vägtrafiken är den största utsläppskällan
till flera luftföroreningar och halterna är särskilt höga i tätorter och under rusningstrafik. Beräkningar gjorda
med utgångspunkt i en nationell miljöhälsoenkät tyder på att nära en halv miljon människor är besvärade av
bilavgaser. Bland dem med sovrumsfönster mot större gata, trafikled eller industri stördes mer än var femte
av bilavgaser.
Luftkvaliteten i länet är relativt god. Liksom på många andra håll i landet har man i länet störst problem
med att nå miljömål för partiklar (PM10) i tätorter. PM10 alstras till stor del av trafiken.14
Transportsektorns påverkan på miljökvalitetsmålet Frisk luft domineras av vägtrafikens utsläpp av
slitagepartiklar från vägbana och däck samt avgaser från fordon och arbetsmaskiner, varför störst fokus
läggs på dessa. En avgränsning görs i trafikverkets bedömningsgrunder15 till utsläpp av kväveoxid (NOx)
och partiklar (från avgaser respektive slitage) samt halter i luft av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).
Detta eftersom det är för dessa emissioner som transportsektorns bidrag till överskridanden av
miljökvalitetsnormer och mål är som störst.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. De beskrivs
närmare i miljöbalkens 5:e kapitel. Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta med
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik.
Tabell 2

Mål och normer för partiklar (PM10). Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta mätningar göras.
Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs med hjälp av spridningsmodeller,
utsläppsinventeringar e dyl.

Dygnsmedelvärde

Årsmedelvärde

Miljökvalitetsmål, precisering

30 μg/m3

15 μg/m3

Miljökvalitetsnorm

50 μg/m3

40 μg/m3

Övre utvärderingströskel (ÖUT)

35 μg/m3

28 μg/m3

Nedre utvärderingströskel

25 μg/m3

20 μg/m3

Årsmedelvärden av partiklar, PM10, klarade miljökvalitetsmålet på så gott som samtliga platser under 2015.
Mätplatsen i Växjö hade högst årsmedelvärde på 15,4 µg/m³. Dygnsmedelvärdena är mest kritiska. Under

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=2&t=Lan&l=7 (uttag 20170306)
MILJÖASPEKT LUFT ‐ Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet.
Arbetsmaterial, Trafikverket 2012
14
15
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2015 noterades i Växjö och Ljungby halter över 30 µg/m³ luft under 32 respektive 18 dygn. Detta innebär
att Växjö är strax under nivån i preciseringen inom miljökvalitetsmålet Frisk luft. För att ytterligare minska
antalet dygn med kraftigt förhöjda partikelhalter i mars och april är det viktigt att sopa gatorna tidigt våren
och minska användningen av dubbdäck. För de minsta partiklarna, (PM2,5) är bedömningen att det mål
som satts upp genom preciseringarna för miljökvalitetsmålet Frisk luft nås i hela länet.16
Tabell 3

Mål och normer för kvävedioxid (NO2). Övre utvärderingströskeln: vid överskridande ska fasta mätningar göras.
Nedre utvärderingströskel: tillräckligt att luftkvaliteten följs med hjälp av spridningsmodeller,
utsläppsinventeringar e dyl.

Timmedelvärde

Dygnsmedelvärde

Årsmedelvärde

Miljökvalitetsmål,

60 μg/m3

20 μg/ m3

Miljökvalitetsnorm

90 μg/ m3

60 μg/ m3

40 μg/ m3

Övre utvärderingströskel (ÖUT)

72 μg/ m3

48 μg/ m3

32 μg/ m3

Nedre utvärderingströskel

54 μg/ m3

36 μg/ m3

26 μg/ m3

När det gäller utsläpp av kväveoxid och partiklar bedöms framförallt mängden transporter, fordonsflottans
sammansättning, framförallt i tätbebyggda områden ha betydelse för möjligheter att klara miljömålen. I
Kronobergs län är transporter är den största källan till utsläpp av kväveoxider. 2015 var samtliga resultat för
kvävedioxid under gränsvärdena för miljökvalitetsnormer och preciseringar. Underlag saknas för att
bedöma timmedelvärdet, men bedömningen är att preciseringen nås.17
Utsläppen av kväveoxider i Kronoberg har mer än halverats sedan 1990, se Figur 5. Under 2014 uppgick
utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län till 2 600 ton. Utsläppen har minskat främst till följd av stegvis
skärpta avgaskrav på personbilar och tunga fordon.

Figur 5

Utsläpp av kväveoxider i länet fördelat på sektorer, exkl internationell sjöfart på svenska vatten. Källa: Miljömål.se

Tillfälligt förhöjda nivåer av luftföroreningar i tätortsluft har samband med en rad hälsoeffekter och besvär.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften skall vara så ren att människors hälsa inte skadas. Om besvär
av bilavgaser kan reduceras ytterligare så att detta uppnås är svårt att avgöra. Det beror bland annat på
trafikutvecklingen och införandet av ny teknik.

16
17

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=2&t=Lan&l=7 (uttag 20170307)
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=2&t=Lan&l=7 (uttag 20170307)
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Hälsa - buller

Avseende buller anses miljöpåverkan uppstå när boende utsätts för vägtrafik‐ eller järnvägstrafikbuller med
ljudnivåer överstigande de riktvärden som Riksdagen ställt sig bakom för buller vid bostäder längs statliga
och kommunala vägar respektive järnvägar18:





30 dBA Leq inomhus
45 dBA Lmax inomhus nattetid
55 dBA Leq utomhus (vid fasad)
70 dBA Lmax vid uteplats i anslutning till bostad

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet 55 dBA Leq uteplats och 60 dBA vid fasad.
De angivna riktvärdena ovan gäller för befintliga bostäder. Vid nybyggnation av bostäder har riktvärdena
utomhus vid fasad höjts, framför allt vid små bostäder på högst 35 kvadratmeter.
Enligt den nationella miljöhälsoenkäten år 2007 besväras cirka 11 % av länets vuxna befolkning av
trafikbuller i sin bostad, vilket är lägre än rikets 14 %. Vid samma tillfälle uppgav cirka 1,5 % av den vuxna
befolkningen i både landet och länet att de var störda nattetid. I Miljöhälsorapporten19 för 2017 anges att
8 % av befolkningen i Sverige är störda eller mycket störda av trafikbuller, vilket är en minskning sedan
2007.
Hälsa - befolkning

Miljöaspekten befolkning handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten till de målpunkter som
olika grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat område. Med befolkning avses här i första hand
människor utan tillgång till bil, särskilt barn, äldre och resenärer med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet handlar om vilka möjligheter transportsystemet erbjuder barn, äldre och resenärer med
funktionsnedsättning att ta sig till sina målpunkter utan hinder.
Nedläggningstakten när det gäller dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar på landsbygden i länet har
avstannat och varit i stort sett oförändrad de senaste fem åren. 7 000 personer har mer än tio km till
närmaste dagligvarubutik. Det är färre än 2010. Tillgängligheten till drivmedelsanläggning är oförändrad
sedan 2010. Ingen kommun i länet har ett kommunomfattande dokument som avser främjandet av
handelns utveckling. Bebyggelseutveckling och kollektivtrafikstråk samplaneras och Region Kronoberg har
beslutat om trafikförsörjningsprogram. Tre av länets åtta kommuner har aktuella dokument som avser att
främja miljöanpassade transporter och arbetet för detta pågår i tre andra kommuner.20

Beskrivning av fokusområde Landskap
Infrastruktur och trafik kan påverka landskapet på många sätt. Naturresurser kan påverkas genom möjlig
inverkan på dricksvatten (genom föroreningar från trafik och slitage på vägar samt vid olyckor nära
vattentäkter). Infrastrukturen tar i anspråk areal/jordbruksmark och kan fragmentera marken så att den blir
svårare att bruka effektivt. Infrastruktur fragmenterar landskapet och utgör på så sätt en barriär för växtoch djurliv och ombyggnad av gamla vägar kan förstöra gamla vägmiljöer med alléer och buskage som utgör
spridningskorridorer. Trafiken kan också påverka ekologin genom spridning av vägsalter, tungmetaller,
ozon och försurande ämnen. I de fall åtgärderna i läsplanen har specificerats till en viss sträckning, och det
också har utarbetats en samlad effektbedömning, går det ofta att göra en trolig bedömning av inverkan på
landskapet, åtminstone avseende om inverkan bli positiv, neutral eller negativ. Annars är inverkan på
landskapet mycket svårbedömd och effekten bedöms bättre i projektspecifika
miljökonsekvensbeskrivningar. Nedan redogörs för nuläge inom ett antal områden där trafik och
infrastruktur kan ha en inverkan. Det är dock mycket svårt att inom dessa områden bedöma hur stor

Riksdagens riktvärden för trafikbuller i boendemiljöer (prop 1996/97:53)
Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet, Miljöhälsorapport 2017
20 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Regionala/Regionalt/?eqo=15&l=7&t=Lan#21569 (uttag 20170307)
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inverkan trafiken och dess infrastruktur har idag och och hur stor inverkan andra faktorer som jordbruk,
skogsbruk etc ger.
En av EU: s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald är Natura 2000-områden. I Kronobergs
län finns 133 sådana områden och Länsstyrelsen ska bevaka att områdena håller en gynnsam
bevarandestatus för de arter eller livsmiljöer som skyddas.21
När det gäller luftföroreningar täcks dessa till viss del inom fokusområde hälsa men luftföroreningar
påverkar också landskapet genom inverkan på växt- och djurliv. Mätningar av kvävedioxid, svaveldioxid och
ammoniak i bakgrundsmiljö har visat så låga värden att de har avslutats. År 2013 låg ozonhalterna i
marknivå över miljökvalitetsmålets preciseringar medan nu gällande miljökvalitetsnorm klaras. Om man
jämfört de uppmätta halterna från 2013 med den strängare miljökvalitetsnormen som kommer gälla från
2020, hade den överskridits i hela Kronobergs län. Därmed finns fortsatt anledning att följa utvecklingen
inom regionen.22
Områden med höga natur- och kulturvärden ligger framförallt i länets skogsbygder. Av länets totala areal
består 66 procent av skogsmark. Under de senaste hundra åren har det skett en stark omvandling till ett
skogsbrukslandskap och länets skogsmark är starkt präglad av kulturpåverkan sedan lång tid tillbaka. I detta
avseende är Kronoberg ett av de mest produktiva länen i Sverige. Det finns mer och tätare skog än
någonsin tidigare men förekomsten av gamla och grova träd är sällsynta, liksom multnande ved i olika
former och nedbrytningsstadier. Lång kulturpåverkan, liksom modernt skogsbruk, är de mest avgörande
faktorerna för den biologiska mångfalden. En ekologisk förändring som kommit på senare tid och som
både påverkar skogens hälsa och den biologiska mångfalden är kväverika nedfall samt ett, under lång tid
framöver, försurat markskikt, särskilt i länets sydvästra delar. Av länets totala areal består av 9 procent av
jordbruksmark. Jordbruksföretagen blir färre men större. För att betesmarkerna ska kunna fortsätta att vara
öppna krävs betande djur, men antalet djur minskar i skogsbygderna.23
I Kronobergs län finns cirka 1 000 sjöar. Under 2000-talet har problem med höga humushalter i
vattendragen har ökat och ”brunifiering” har blivit ett begrepp i länet. Bland Kronobergs läns
vattenförekomster bedöms 72 av totalt 134 sjöar ha minst god ekologisk status. Endast 18 av 206
vattendragssträckor uppnår minst god ekologisk status. Det motsvarar 71 km vattendrag av totalt 1 820 km,
d v s endast 4 %. God kemisk status uppnås inte i någon av de totalt 134 sjöarna eller de 206
vattendragen.24 Länsstyrelsen bedömde år 2013 att miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker inte kommer att
nås till år 2020. Länets våtmarker fortsätter att påverkas negativt och dagens våtmarkers tillstånd har
påverkats negativt genom att många av länets våtmarker har dikats och sjöar har sänkts. Våtmarkstyper och
arter har generellt dålig bevarandestatus i länet på grund av befintlig markavvattning, förändrat klimat och
utebliven hävd. Det moderna skogsbruket påverkar i hög grad våtmarker, inklusive sumpskogar, samt sjöar
och vattendrag.25

Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020
Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020
23 Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020
24 http://www.viss.lansstyrelsen.se/
25 Länsstyrelsen i Kronobergs län (2014) Länsprogram regional miljöövervakning år 2015-2020
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7.

Nollalternativets påverkan på miljön

I detta kapitel beskrivs den väntade utvecklingen av transporternas påverkan på miljön utan ett nytt
planförslag. Nollalternativet baseras på de beslut och den politik som idag är kända och innebär att bara de
redan beslutade åtgärderna sedan förra planomgången genomförs.

Trafikverkets basprognos
Trafikverket tar årligen fram basprognoser för person- och godstrafiken, med modellberäknade
prognosscenarier för 2040 och 2060. Basprognoserna bygger på beslutade förutsättningar, styrmedel och
planer för infrastrukturen. Det innebär bland annat att det är gällande Nationella och Regionala
infrastrukturplaner som ska ligga till grund för vilken framtida infrastruktur som ska finnas med i
prognoserna, samtidigt som enbart beslutade styrmedel i form av skatter, avgifter med flera ingår i
prognosförutsättningarna. Enligt Trafikverkets basprognos för år 2040 beräknas transportarbetet i personbil
i Sverige öka med 31 % gentemot år 2014. Persontransportarbetet på järnväg beräknas öka med 53 % och
det sammanlagda persontransportarbetet för färdsätten bil, buss, tåg och flyg beräknas öka med 32 % under
perioden.26 Persontrafiken med bil i Kronobergs län har av Trafikverket bedömts öka med 30 % under
perioden 2014 – 2040.27
För godstransporter skattas den totala tillväxttakten mätt i transportarbete för inrikes transporter till 1,98 %
per år mellan 2014 och 2040. Sjöfart är det trafikslag som bedöms öka mest med 2,3 % i årlig ökning följt av
väg med 1,8 % och järnväg på 1,6 % per år. Inrikes flygtransporter existerar i princip inte, men ökningen av
utrikes godstransporter på flyg har beräknats till 0,9 % per år. Det totala transportarbetet för svenskt gods
växer snabbare än det inrikes transportarbetet, vilket är en konsekvens av ett antagande om ökad
utrikeshandel. Skillnaden i ökningstakt mellan inrikes- och utrikesvolymer är dock mindre än i tidigare
prognoser.28 Godstrafiken på väg i Kronobergs län har av Trafikverket bedömts öka med 24 % under
perioden 2014 – 2040.29

Objekt som ingår i nollalternativet
Riksväg 23 ingår i stråk 11 och är en viktig tvärförbindelse som sträcker sig i sydvästlig - nordöstlig riktning
från Malmö/Öresund via Älmhult och Växjö mot Linköping. Vägen är ett av de funktionellt prioriterade
stråk som är viktiga enligt den regionala systemanalysen. Riksväg 23 ingår i de utpekade stråken för ökad
regionförstärkning som ska bidra till tillväxten av näringsliv och tillgång till service och är viktigt för såväl
den regionala utvecklingen som för långväga transporter. I nollalternativet bedöms nedanstående två
förstärkningar med mötesseparering inom stråk 11 komma till stånd i Kronobergs län (låsta men ännu ej
genomförda investeringar sedan tidigare plan):


Huseby – Marklanda. Sträckan saknar mötesseparering och har brister i sidoområdet, vilket lett till
åtgärdsförslaget att i befintlig korridor bygga om vägen till mötesfri landsväg på en sträcka av ca
10,5 km. En standardhöjning medför att hastigheten på vägen kan höjas.



Älmhult-Möllerud. Åtgärden innebär att vägen mötes-separeras i befintlig sträckning med syfte att
förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Breddning kommer att krävas för
omkörningssträckor. Vägstandarden kommer att bli gles mötesfri landsväg, med en bredd på 13 m.

Trafikverket, Prognos för persontrafiken 2040, Trafikverkets Basprognoser 2016-04-01
Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060, gäller fr o m 2016-04-01, PM 20160311
28 Trafikverket, Prognos för godstransporter 2040, Trafikverkets Basprognoser 2016
29 Trafikverket, Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060, gäller fr o m 2016-04-01, PM 20160311
26
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8.

Beskrivning av betydande miljöpåverkan av tillkommande
åtgärder

Nedan beskrivs hur respektive åtgärd påverkar det transportpolitiska hänsynsmålet (klimat, hälsa och
landskap) jämfört med nollalternativet, som innebär att bara de redan beslutade åtgärderna sedan förra
planomgången genomförs. Många av de planerade åtgärderna syftar främst till att uppnå funktionsmålet och
därför redogörs också för inverkan på detta mål. Bedömningarna för Lv 834, Rv 27 och partiellt dubbelspår
Alvesta-Växjö kommer helt från Trafikverkets Samlade effektbedömningar. Effektbedömningarna för
mindre infrastrukturåtgärder och bidragsobjekt har helt baserats på Trivectors expertbedömningar.

Större infrastrukturåtgärder
Partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö, samfinansiering

Järnvägen mellan Alvesta-Växjö är en av de hårdast belastade enkelspåriga bandelarna i Sverige och enligt
Trafikverkets statistik ligger Alvesta i botten i södra Sverige när det gäller punktlighet för tågtrafiken.
Motsvarande statistik för Växjö är inte mycket bättre, vilket till viss del beror på att kapaciteten mellan
Växjö och Alvesta är otillräcklig i förhållande till den trafik som rullar på banan. Sträckan medger heller
ingen återställningskapacitet för tågtrafik som redan är försenad. Förseningar som redan har uppstått
riskerar istället att växa på denna sträcka. Trafikverket har också konstaterat bristerna och i
länstransportplanen avsätts 30 miljoner kronor för samfinansiering med nationell plan. Åtgärden är dock
inte upptagen som namngivet objekt i Trafikverkets förslag till nationell plan, men finns med som objekt
om ramen utökas med 10 procent. Ett finansieringsavtal har ännu inte upprättats.
Ser man på åtgärdens bidrag till hänsynsmålet påverkas klimatet positivt genom att kollektivtrafikens
konkurrenskraft och attraktivitet stärks men energianvändningen vid anläggandet och underhåll av
dubbelspåret ger viss negativ inverkan. Enligt Trafikverkets Samlade effektbedömning bedöms landskapet
ges en liten negativ inverkan avseende Biologisk mångfald, växtliv och djurliv samt Forn- och
kulturlämningar, annat kulturarv, bebyggelse. Detta på grund av att dubbelspår kommer att ge ökade
barriäreffekter för djurliv och öka risken för mortalitet hos djuren samt att det finns ett riksintresse med
kulturreservat inom influensområdet som skulle kunna påverkas och behöver utredas vidare.
Ser man på bidraget till funktionsmålet är åtgärden enbart positiv. Åtgärden bedöms öka tillförlitligheten för
medborgarnas resor och företagens transporter. Företagens transporter bedöms också ges ökad nöjdhet och
kvalitet. Tillgängligheten regionalt bedöms öka både avseende pendling, tillgänglighet till storstad och
interregionalt. Åtgärden bedöms leda till mer jämställt transportssyetem och öka kollektivtrafikens andel av
resorna.
Lv 834 Hovmantorp, korsning järnväg

Åtgärdens syfte är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för biltrafiken som ska korsa
järnvägsspåret i Hovmantorp genom att bygga en planskild korsning. Ny huvudgata anläggs som en
koppling mellan Oxtorpsgatan och Fabriksgatan via ny bro över järnvägen. Befintlig plankorsning med
Storgatan (väg 834) stängs.
Ser man på åtgärdens bidrag till hänsynsmålet påverkas klimatet negativt genom att vägtransporter beräknas
öka och energianvändningen vid byggande, drift och underhåll beräknas öka. Luftkvaliteten påverkas också i
negativ riktning genom ökade emissioner av NOx och PM10. Utbyggnaden kommer att påverka landskapet
i negativ riktning. Enligt Trafikverkets Samlade effektbedömning bedöms trafiksäkerheten också
sammantaget påverkas i negativ riktning genom ökat trafikarbete på väg som inte vägs upp av de positiva
effekterna av planskildheten. Människors hälsa i övrigt påverkas däremot i positivt genom minskat buller
längs Storgatan och bulleråtgärder längs den nya gatan om så behövs. Likaså kommer en cykelport att öka
barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen hand ta sig fram till sina mål.
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Ser man på bidraget till funktionsmålet är åtgärden mer positiv. Åtgärden bedöms öka tillförlitligheten för
medborgarnas resor och företagens transporter. Medborgarnas resor avseende trygghet och bekvämlighet
går också i positiv riktning. Barn och ungas skolväg påverkas också positivt. Men det finns också negativ
påverkan även inom funktionsmålet genom att ökad restid påverkar pendling negativt och även näringslivets
transporter i negativ riktning avseende kvalitet.
I projektet finns också en koppling till utbyggnad av bostäder och pendlare i dessa områden får ökad
möjlighet att enkelt nå järnvägen.
Rv 27 Säljeryd – Växjö

Åtgärdens syfte är att öka trafiksäkerheten och förbättra regional tillgänglighet genom att bredda och
mötesseparera vägen i befintlig sträckning till gles 2+1-väg och höja skyltad hastighet på de sträckor som
idag har 90 till 100 km/h. En översyn av korsningar, anslutningar och sidoområde ska också göras.
Åtgärden kommer att inverka positivt på funktionsmålet genom förbättringar för vägtrafiken som får
tydligare och säkrare omkörningar, ökad framkomlighet och minskade restider vid arbetsresor. Inverkan på
hänsynsmålet blir istället negativ, framför allt avseende klimat men också avseende landskap.
Trafiksäkerheten bedöms sammantaget påverkas positivt.

Mindre infrastrukturåtgärder (<25 Mkr)
Då dessa åtgärder inte är preciserade utan utgör exempel på möjliga åtgärder är det svårt att bedöma vilka
konsekvenserna blir för miljön. Länstransportplanen anger en viljeinriktning som utgår ifrån politiskt
antagna mål och strategier. Då åtgärderna inom dessa områden ej är låsta finns här också en stor möjlighet
att påverka och styra åtgärderna ytterligare för att nå långsiktigt hållbara och trafikslagsövergripande
transportlösningar i enlighet med hur åtgärdsplaneringen ska gå till med ett avstamp i bristanalys och
problembeskrivning med efterföljande åtgärdsplanering. Den nya planprocessen bedöms genom sitt breda
anslag innebära förbättrade möjligheter att identifiera lösningar på problem inom steg 1 och 2 av
fyrstegsprincipen.
I mindre infrastrukturåtgärder ingår bland de nya satsningarna i planen (borträknat redan låsta mindre
objekt) satsningar på cykelvägar med 43 procent och vägobjekt (trafiksäkerhetsåtgärder och breddning) med
44 procent av investeringarna. 10 procent av de satsade medlen inom mindre infrastrukturåtgärder går till
kollektivtrafik och 3 procent går till mobility management-åtgärder.
Eftersom det idag inte är klart vilka åtgärder som kommer att genomföras eller var de sker är det svårt att
bedöma effekterna. Nedan görs därför generella bedömningar av vad man kan förvänta sig för effekter av
de olika åtgärdspaketen:
Åtgärder i vägobjekt som syftar till att öka trafiksäkerheten ger stora positiva effekter avseende
trafiksäkerhet och endast försumbara negativa effekter inom andra aspekter. Åtgärder i vägobjekt som avser
breddning och ökad framkomlighet för biltrafiken ger positiva effekter för persontransporter och
näringslivets transporter på väg men innebär samtidigt att den relativa attraktiviteten för vägtrafik gynnas
vilket gör det mindre attraktivt att välja alternativa färdmedel. Effekten för klimatet blir därmed negativ
både med hänsyn till ökad vägtrafik men även med hänsyn till att utbyggnader ger ökad energiåtgång.
Breddningen av vägar tar också mark i anspråk. Speciellt negativ blir effekten för klimatet om breddningen
av vägen också medför att tillåten hastighet på vägen höjs, då detta ökar vägtrafikens attraktivitet ytterligare.
Breddning av väg tar mark i anspråk vilket i huvudsak medför risk för påverkan på miljöaspekterna mark,
vatten, biologisk mångfald samt forn- och kulturlämningar. Det rör sig dock om mindre markanspråk,
företrädesvis i anslutning till befintlig infrastruktur, vilket innebär att det finns en möjlighet att senare i
planerings- och projekteringsprocessen hitta bra lösningar för att minimera påverkan genom val av
lokalisering/sträckning samt bra lösningar för avvattning m m.
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Utbyggnad av cykelvägar samt de upprustningar av hållplatser som planeras inom åtgärdsområdet
kollektivtrafik förbättrar resmöjligheterna med cykel och kollektivtrafik. Dessa färdmedels relativa
attraktivitet i förhållande till biltrafiken ökar genom åtgärderna och leder därmed till minskade utsläpp av
koldioxid och därmed minskad klimatpåverkan. Själva utbyggnaden av cykelvägen kräver dock viss energi
med koldioxidutsläpp som följd, men effekten bedöms som relativt liten, t ex i jämförelse med utbyggnad
av vägar. Cykelvägarna tar också viss mark i anspråk vilket kan påverka landskapet, men inverkan bedöms
som liten och beror helt på var de anläggs. Effekten blir t ex mycket liten om de anläggs inom tätbebyggt
område och om eller parallellt med befintlig väg. Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk
luft bedöms totalt sett påverkas i positiv riktning av åtgärderna.
Åtgärden mobility management inverkar mycket positivt på såväl klimatet som luftföroreningar från
trafiken utan att ge några negativa effekter på andra aspekter. Även buller kan till viss del minska om fler
väljer andra färdmedel än bil. Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms därmed
totalt sett påverkas i positiv riktning av mobility management.
Sammanfattningsvis kan konstateras att alla åtgärdsområdena inom mindre infrastrukturåtgärder utom
breddning av vägar leder till positiva effekter för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk
luft och med relativt små negativa effekter avseende andra aspekter. Flera av åtgärderna har också en positiv
inverkan på trafiksäkerheten. Eftersom mobility management-åtgärder bedöms kunna ge stora positiva
effekter för klimatet, utan att man får några negativa effekter avseende andra aspekter, hade de
sammantagna positiva effekterna av mindre infrastrukturåtgärder kunnat bli högre om en större andel av
investerade medel hade satsats på denna åtgärd istället för breddning av vägar.

Bidragsobjekt
Bidragsobjekten till Bidragen för Trafiksäkerhet, kollektivtrafik och miljö omfattar bidrag till regionala
kollektivtrafikanläggningar och åtgärder för miljö och trafiksäkerhet. När det gäller bidragsobjekten inom
trafiksäkerhet och miljö kommer det troligtvis mest att omfatta bidrag till utbyggnad av cykelvägar inom
det kommunala väghållningsområdet men även bulleråtgärder på det kommunala vägnätet kommer
sannolikt att ingå. Fokus på partiklar i boendemiljöer nära större gator kommer sannolikt att öka, vilket kan
medföra ökade antal ansökningar om statsbidrag för att genomföra åtgärder.
Åtgärderna förväntas huvudsakligen bidra positivt avseende klimat genom att resande med kollektivtrafik
och med cykel görs mer gynnsamt även om negativ inverkan fås vid själva byggandet av åtgärderna.
Trafiksäkerheten förbättras och åtgärden förväntas leda till positiv utveckling avseende målet om god
bebyggd miljö och människors hälsa genom att emissioner till luften minskas då kollektivtrafikens och
cykeltrafikens relativa attraktivitet förstärks gentemot bilen. Målet om god bebyggd miljö går också i positiv
riktning dels genom bullerdämpande åtgärder, dels genom att tillgängligheten med kollektivtrafik och med
cykel ökar och möjligheterna för barn, funktionshindrade och äldres att på egen hand ta sig fram till sina
mål ökar.
Bidrag till enskilda vägar avser främst smärre upprustningsåtgärder. Genom åtgärderna ökar bilens
relativa attraktivitet något jämfört med andra trafikslag och bedömningen är därför att åtgärden är svagt
negativ för klimatet då mängden fordonskilometer kan öka något jämfört med om inga åtgärder genomförs.
Vägtransportsystemets totala emissioner av NOx och partiklar kan därmed komma att öka något men
effekten bedöms bli liten. Trafiksäkerheten kan komma att påverkas något i positiv riktning av ökat
underhåll.
Driftsbidrag till flygplatser ger positiva effekter på funktionsmålet med ökad tillgänglighet men negativa
effekter avseende klimatet, bl a genom att det blir mer attraktivt att flyga än att resa med t ex tåg.
Driftsbidraget till flygplatser kan också förväntas inverka negativt på hälsan genom ökat buller och genom
att de totala emissionerna av NOx och partiklar kan komma att öka om flygets attraktivitet ökar jämfört
med tågets.
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Sammanfattande bedömning
Nedan sammanfattas planens förväntade effekter på klimat, hälsa och landskap. För respektive del visas
också en sammanställning i tabell för att lättare se de totala effekterna av åtgärderna inom olika områden.
Varje åtgärd presenteras i en kolumn och kolumnbredden har satts i relation till omfattningen av satsade
medel på åtgärden under planperioden 2018-2029. Detta för att få en uppfattning om hur mycket medel
som satsas på åtgärder som går i positiv respektive negativ riktning avseende de olika aspekterna. Röd färg
visar att åtgärden går i negativ riktning avseende den studerade aspekten och grön färg att den går i positiv
riktning. Gul färg visar att det knappast blir någon förändring. Där det inte gått att göra någon bedömning
har vit färg använts. Region Kronoberg har genom särskilda ansökningar erhållit cirka 90 miljoner kronor
från nationella medel för att utveckla kollektivtrafikanläggningar i länet. Dessa medel ingår inte i
länstransportplanen och bedöms därför inte här, men påverkar planen på så sätt att Region Kronoberg
endast i begränsad omfattning har prioriterat kollektivtrafikåtgärder i länstransportplanen.
Klimat

De nya åtgärderna i planen innehåller till stor del investeringsåtgärder som syftar till ökad framkomlighet
och förbättrad trafiksäkerhet på väg. Utbyggnad av nya förbifarter samt mittseparering och breddning leder
till högre hastigheter. Många av dessa åtgärder leder i positiv riktning avseende funktionsmålet med ökad
framkomlighet för biltrafiken. Men det sker på bekostnad av ökad bränsleförbrukning, dels genom ökad
trafik, dels genom ökad bränsleförbrukning per fordonskilometer, och därmed ökade utsläpp av koldioxid.
De bidrar därmed negativt till hänsynsmålet. Endast samfinansiering av dubbelspårsutbyggnad järnvägen
Alvesta- Växjö, mindre investeringarna i cykelvägar, kollektivtrafik och mobility management-åtgärder samt
Bidragsobjekt avseende Kollektivtrafikåtgärder samt Trafiksäkerhet och Miljö (där bidrag för cykelvägar
ingår) leder i positiv riktning avseende minskad bränsleförbrukning och därigenom positiva effekter för
klimatet. En stor del av satsade medel går till åtgärder som leder i negativ riktning och en något mindre del
på åtgärder som går i positiv riktning när det gäller klimatet. Sammantaget bedöms därför de nya åtgärderna
i planen vara sämre ur klimatsynpunkt än nollalternativet, d v s att bara i planen redan låsta åtgärder
genomförs.
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Tabell 4

De olika åtgärdernas förväntade effekt på klimatet. Respektive åtgärds kolumnbredd är satt i relation till
omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018‐2029. Röd färg: negativ riktning, gul färg:
neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.
MM

Hälsa
Luft

Det som framförallt har betydelse för om mål och normer avseende luftkvalitet ska klaras är utveckling av
trafiken i tätorter samt teknikutveckling avseende emissioner från fordon.
Sammantaget satsas ungefär lika mycket medel på åtgärder som leder i negativ respektive positiv riktning
avseende emissioner av luftföroreningar. De båda större vägprojekt, som står för en relativt stor del av de
satsade medlen på nya åtgärder i planen, samt mindre investeringar i breddning av väg, och investering i
enskilda vägar förväntas leda i negativ riktning avseende vägtransportsystemets totala emissioner av NOx
och partiklar (PM10). De leder därmed i negativ riktning avseende både det nationella målet om frisk luft
och det regionala målet om att år 2020 ska utsläppen av NOx i länet ha minskat med 2 500 ton. Halterna av
NOx och inandningsbara partiklar beräknas dock inte öka i tätorterna eftersom emissionerna beräknas ske
utanför tätbebyggt område. Samfinansieringen av partiellt dubbelspår mellan Alvesta och Växjö samt de
mindre investeringarna i cykelvägar, kollektivtrafik och mobility management-åtgärder leder, liksom
åtgärderna med bidragsobjekt inom koll och miljö (som bl a omfattar utbyggnad av cykelvägar), istället i
positiv riktning avseende minskade emissioner av NOx och partiklar. Var de får effekter beror av var och
hur åtgärderna sätts in, men kan åtminstone lokalt bidra till att man går i positiv riktning mot målet.
Att mängdsätta en förändring eller prognosticera en utveckling för att jämföra nollalternativet med
planalternativet är inte möjligt, men ungefär lika mycket medel satsas på åtgärder som går i rätt riktning mot
målet som i åtgärder som går i negativ riktning.
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Buller

Få av de föreslagna åtgärderna förväntas ge någon betydande inverkan på buller utom bidragsobjekt inom
miljö som kan komma att omfatta bullerskyddsåtgärder. Länsväg 834 Hovmanstorp – korsning med
järnvägen bedöms också minska antalet personer som exponeras för ljudnivåer över riktvärden. Driftsbidrag
till flygplatser bedöms istället leda i motsatt riktning med ökat buller från flygtrafiken och ge fler personer
som är exponerade för höga ljudnivåer samt minska förekomsten av områden med hög ljudmiljökvalitet.
Fysisk aktivitet (människors hälsa)

De åtgärder som innebär att fler väljer att cykla eller gå till fots, och i viss mån också åtgärder som leder till
ökat resande med kollektivtrafiken, leder till ökad motion och därmed ökad hälsa hos befolkningen.
Därmed ger de mindre investeringarna i cykelvägar, kollektivtrafik och mobility management-åtgärder
positiv inverkan på hälsa. För samfinansieringen av partiellt dubbelspår Alvesta-Växjö anger Trafikverket i
sin bedömning att det bör leda till att fler reser kollektivt och fler därmed får ökad hälsa genom ökad fysisk
aktivitet, men man bedömer effekten som liten. De övriga nya åtgärderna i planen bedöms i övrigt inte ge
någon inverkan på hälsan avseende denna aspekt.
Tillgänglighet och barriäreffekter (befolkning)

Flera av åtgärderna i planen bedöms öka barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på egen hand ta
sig fram till sina mål, bl a utbyggnaden av cykelvägar och förbättringarna av hållplatser. Men även Länsväg
834 Hovmantorp – korsningen med järnvägen förväntas göra det enklare att passera järnvägen för
oskyddade trafikanter och därmed inverka positivt på barns, funktionshindrades och äldres möjlighet att på
egen hand ta sig fram till sina mål.
Bredare väg och mittseparering kan leda till en ökad barriäreffekt och minskad tillgänglighet i och med att
det blir svårare att korsa vägen för den som vill det. Det blir också svårare och trängre för de som vill cykla
längs vägen. I samband med mittseparerings- och korsningsåtgärder är det också viktigt att se över
hållplatslösningar för kollektivtrafik som kan eventuellt kan komma att beröras. Utbyggnaden av Lv 834
Hovmantorp – korsning med järnväg kan leda till minskade barriäreffekter för de gående och cyklister som
planskilt då kan korsa järnvägen.
Med tanke på att transportbehovet i länet beräknas öka under planperioden i både noll- och planalternativet
är det av vikt att åtgärder för ökad kollektivtrafik, cykelåtgärder samt andra avlastande åtgärder i
tätortsmiljöer kommer till stånd inom ramen för de mindre investeringarna för att få så stora positiva
effekter som möjligt på människors hälsa.
Trafiksäkerhet

Flera av åtgärderna förväntas leda i positiv riktning avseende trafiksäkerhet. Detta gäller det större
vägprojektet Rv 27 Säljeryd samt mindre infrastrukturåtgärder med trafiksäkerhetsåtgärder för vägobjekt
samt satsningen på cykelvägar. Även bidragsobjekten inom trafiksäkerhet och miljö samt enskilda vägar
förväntas bidra till en positiv utveckling av trafiksäkerheten. Det större vägobjektet Lv 834 Hovmanstorpkorsningen med järnvägen beräknas dock leda i negativ riktning avseende trafiksäkerheten genom att
vägtrafiken får längre körväg vilket inte i tillräckligt stor omfattning kompenseras av den förbättrade
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
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Tabell 5

De olika åtgärdernas förväntade effekt på människors hälsa inkl trafiksäkerhet. Respektive åtgärds kolumnbredd
är satt i relation till omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018‐2029. Röd färg: negativ
riktning, gul färg: neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.
MM

Landskap
Landskap - skala, struktur eller visuell karaktär

Utifrån planens innehåll bedöms båda de två nya större investeringar i nya vägobjekt ge negativ inverkan på
landskapet. Det är viktigt att bedöma aspekten i kommande utrednings- och planeringssteg så att nya vägar,
men även nya cykelvägar, anpassas till landskapet utifrån de kvalitéer som finns för att minimera de negativa
effekterna.
Biologisk mångfald (inklusive växt- och djurliv) och intrång i skyddsvärda områden

De nya större investeringsåtgärderna i planförslaget bedöms båda, liksom samfinansieringen av partiellt
dubbelspår Alvesta-Växjö, bidra till ökad mortalitet och ökade barriärer för djurlivet. Desamma gäller
mindre investeringar som avser breddning av befintliga vägar även effekten här blir betydligt mindre än vid
utbyggnad av ny väg. Om passagemöjligheter tillskapas kan åtgärderna bidra till en förbättrad situation.
När det gäller markanspråk för byggnation föreligger risk för lokal påverkan i samband med byggnation
som hanteras bättre i enskilda projekt genom genomgång av värdefulla områden i skogsmark, våtmarker
och sjöar och vattendrag så att dessa kan undvikas och/eller skadeverkningar kan minimeras innan och
under byggnation samt drift. Det har t ex redan konstaterats att utbyggnaden av Lv 834 Hovmantorp –
korsning med järnvägen kan ge möjlig negativ genom att lokal förekomst av mosippa kan påverkas.
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Tabell 6

De olika åtgärdernas förväntade effekt på Landskapet. Respektive åtgärds kolumnbredd är satt i relation till
omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018‐2029. Röd färg: negativ riktning, gul färg:
neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.
MM
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Bidrag till funktionsmålet

Bidrag till funktionsmålet ingår inte i det som ska bedömas inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning.
Här har dock en bedömning utifrån funktionsmålet dock ändå tagits med som en slags förklaring till varför
man har med dessa åtgärder i länsplanen trots att de i de flera fall inte är bra för klimatet.
Som tidigare angivits är det många av åtgärderna i länstransportplanen som förväntas leda i negativ riktning
när det gäller klimatet men istället leder i positiv riktning när det gäller funktionsmålet med ökad
tillgänglighet för framför allt pendlare med biltrafik, och även andra bilister, som får tryggare och
bekvämare resor. Åtgärderna bidrar också till ökad tillförlitlighet i transportsystemet för flera
trafikantkategorier. Flera åtgärder ger ökad möjlighet för barn och unga att gå eller cykla på egen hand.
Negativa effekter inom funktionsmålet fås främst genom att några åtgärder bidrar till minskad andel
kollektivtrafik. Sammanställningen av effekterna för de olika åtgärderna visas nedan.
Tabell 7

De olika åtgärdernas förväntade effekt på funktionsmålet. Respektive åtgärds kolumnbredd är satt i relation till
omfattningen av satsade medel på åtgärden under planperioden 2018‐2029. Röd färg: negativ riktning, gul färg:
neutral, grön färg positiv riktning, vit färg: ingen bedömning har kunnat göras.
MM
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9.

Uppföljning

Alla planer som miljöbedöms måste följas upp och även planens miljöpåverkan som helhet bör följas.
Flera av planens förslag kommer att drivas vidare inom ramen för olika lagreglerade processer.
Infrastrukturutbyggnad förutsätter till exempel en omfattande planeringsprocess och juridiska prövningar
för varje enskilt objekt. Andra förslag kommer att drivas vidare inom kommunernas fysiska planering eller
genom att särskilda handlingsprogram utarbetas. I varje sådan fortsatt hantering är det viktigt att tillräckliga
miljöutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar eller motsvarande utarbetas som underlag för de
ställningstaganden som behöver göras. Uppföljning och avstämning av de tilldelade medlen för
infrastruktursatsningar görs årligen gentemot Trafikverket. Vid dessa avstämningar är det viktigt att även
följa upp planens miljömässiga intentioner.
För att följa upp effekten av planen föreslås följande indikatorer:
Klimat



Klimatpåverkande utsläpp



Energianvändning, körsträcka med bil



Körsträcka per invånare

Hälsa



Utsläpp av partiklar PM2.5 och PM 10



Kväveoxidutsläpp



Besvär av trafikbuller



För objekt där noggrannare planeringsunderlag tas fram kontrolleras att riktvärden för buller och
utsläpp av NOx och PM klaras och eventuella bulleråtgärder/åtgärdsprogram finns.

Landskap

För objekt där noggrannare planeringsunderlag tas fram kontrolleras att negativa effekter förebyggs i ett
tidigt skede. Påverkan på landskapets värden är särskilt beroende av objekt och åtgärders läge och
utformning.
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11. Bilaga. Avgränsning av betydande miljöaspekter kopplat mot miljökvalitetsmål
Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning

Motiv till avgränsning

Begränsad
klimatpåverkan

Klimat

X

Ja

Vägtransporterna står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser.
De åtgärder som är aktuella i länsplanen har dock en marginell påverkan i
förhållande till de nationella åtgärder inom många områden som krävs för
att Sverige ska kunna klara sina klimatåtaganden.

Frisk luft

Luft

X

Ja

Risk för överskridande av miljökvalitetsnorm bedöms liten baserat på
nuläget avseende tätortsmätningar i Växjö och Ljungby. Utanför tätorter är
problemet avsevärt mindre än inne i tätorterna.

Människors hälsa

X

Ja

Se ovan

Bara naturlig
försurning

Giftfri miljö

Människors hälsa

X

Nej

Vatten

X

Nej

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X

Nej

Forn- och
kulturlämningar,
bebyggelse och annat
kulturarv

X

Nej

Vatten

X

Nej

Mark

X

Nej

Transporter bidrar till utsläpp av försurande ämnen. Den nationella
vägtrafiken har dock en marginell påverkan på försurningen av mark och
vatten. Den försurning som sker nu är främst relaterad till markanvändning
och utsläpp från sjöfart och trafik på kontinenten.

Denna plan bedöms inte i stort att påverka möjligheten att nationellt eller
regionalt nå målet. Trafikolyckor är dock en bidragande orsak till spridning
av miljö- och hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Vid byggnation av
vägar och andra infrastrukturanläggningar kan förorenad mark som kräver
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Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning

Motiv till avgränsning

sanering förekomma, exempelvis i anslutning till gamla stationsområden.
Utreds i förekommande fall i kommande planeringsskede.
Skyddande ozonskikt

Ej relevant för
transportsystemet

-

-

-

-

Säker strålmiljö

Ej relevant för
transportsystemet

-

-

-

-

Ingen övergödning

Vatten

X

Nej

Mark

X

Nej

Vatten

X

Nej

Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär i
landskapet. Den påverkan planen bedöms ha på detta miljökvalitetsmål är
inte betydande och i huvudsak en effekt av trafiken som bedöms lika i nolloch planalternativ, bland annat genom spridning av föroreningar vid
exempelvis anläggning och olyckor.

Levande sjöar och
vattendrag

Grundvatten av god
kvalitet

Miljömålet påverkas främst av jordbruk och enskilda avlopp. Trafiken har
en marginell påverkan genom sina utsläpp av luftburet kväve.

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X

Nej

Infrastruktur tar mark i anspråk och fragmenterar och utgör en barriär i
landskapet. Planen kan ge ökade barriärer och innebära intrång i värdefull
natur. Aspekten bör därför följas upp i kommande planeringsskede för
investeringsprojekt. Risk för påverkan på levande sjöar och vattendrag i
samband med byggnation hanteras bättre i den fortsatta planeringen av
enskilda projekt.

Vatten

X

Nej

Trafikens påverkan på grundvattenkvalitén uppkommer dels genom drift av
vägar, där saltning kan bidra till saltinträngning i grundvattnet, dels kan
olyckor leda till att grundvatten förorenas av dels drivmedel eller andra
kemikalier vid olyckor vid transport av farligt gods.
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Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning

Motiv till avgränsning

Planen bedöms ej bidra till påtagliga negativa eller positiva konsekvenser
för miljöaspekten vatten.
Planen kunna leda till ökad trafik jämfört med nollalternativet, vilket gör att
risker kopplande till användningen av vägen kan öka något. Effekten
bedöms dock bli liten.
Risk för påverkan för enskilda vattenförekomster i samband med
byggnation hanteras bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt.
Det är då viktigt att beakta både dricksvattentäkter i bruk och
vattentillgångar av vikt för framtida behov.
Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Ej relevant i länet

-

Myllrande våtmarker

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X

-

-

Nej

Infrastrukturen påverkar våtmarksmiljöer genom att mark tas i anspråk och
bidrar till att skapa barriäreffekter och fragmentisering av landskapet.
Nybyggnad, samt drift och underhåll kan även resultera i ändringar av de
hydrologiska förhållandena i våtmarken.
Risk för påverkan på myllrande våtmarker i samband med byggnation
hanteras bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt.

Levande skogar

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X

Nej

Infrastrukturutbyggnad innebär ofta ett intrång och fragmentering av
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Mitträcken skapar en barriär
som försvårar framkomligheten för exempelvis skogsbruksmaskiner, detta
kan även resultera i ett ökat behov av nya skogsbilvägar.
Risk för påverkan på levande skogar i samband med byggnation hanteras
bättre i den fortsatta planeringen av enskilda projekt.

38

Page 508 of 528

Bilaga 2

Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning

Motiv till avgränsning

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X

Ja

Infrastrukturutbyggnad kan innebära intrång och fragmentering av
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Ny infrastruktur kan även ha
en påverkan på småbiotoper som skyddas av det generella biotopskyddet

Forn- och
kulturlämningar,
bebyggelse och annat
kulturarv

X

Ja

Infrastrukturutbyggnad kan innebära intrång och fragmentering av
landskapet genom att ny mark tas i anspråk. Påverkan kan ske både direkt
och indirekt på kulturarvet.

Storslagen fjällmiljö

Ej relevant i länet

-

God bebyggd miljö

Klimat

X

Ett rikt
odlingslandskap

-

Ja

Åtgärder på vägar, cykelvägar och kollektivtrafik påverkar på vilket sätt
befolkningen väljer att resa, vilket kan ha både positiva och negativa
effekter på övriga miljökvalitetsmål.
Positiva effekter kan också nås genom att befolkningen får lättare att
transportera sig dit de ska med olika transportslag, ex. bil, cykel och
kollektivt.

Människors hälsa

X

Ja

Infrastruktur kan ha både negativa och positiva konsekvenser för
boendemiljön. En utbyggnad av vägnätet kan leda till en förändring av
antalet fastigheter som är bullerstörda, samtidigt som utbyggnader ofta
också resulterar i att bulleråtgärder genomförs på de fastigheter som i
dagsläget är störda.
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet kan förbättra
människors livskvalité.

39

Page 509 of 528

Bilaga 2

Regionalt
miljökvalitetsmål

Miljöaspekt

Potentiellt betydande
miljöpåverkan
Ja

Befolkning

X

Nej

Behandlas i
miljökonsekvensbeskrivning
Ja

Motiv till avgränsning

Säkerhetshöjande åtgärder på vägar, som mitträcken gör att det skapas
barriäreffekter, som kan försvåra framkomligheten för boende i anslutning
till vägen om åtgärder ej vidtas för att lösa detta.
Åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet kan förbättra
människors livskvalité.

Ett rikt växt- och
djurliv

Materiella tillgångar

X

Ja

Landskap

(X)

Översiktligt

Biologisk mångfald,
växt- och djurliv

X

Ja

Åtgärder i planen bedöms leda till att ny mark tas i anspråk på
sådana platser att kriterierna för betydande miljöpåverkan uppfylls.
Landskapsaspekten handlar om landskapets helhet och karaktärsdrag
och bedöms kunna påverkas av planens konkreta innehåll. För
utbyggnad av nya vägar är aspekten av betydelse och kräver fortsatt
utredning inför kommande utrednings- och planeringssteg.
Infrastruktur tar mark i anspråk och bidrar till en fragmentisering av
landskapet och barriäreffekter. Detta påverkar landskapets funktion och
hela ekosystemet. Skyddade och skyddsvärda områden kan påverkas.
Tillsammans med annan exploatering kan kumulativa effekter uppstå.
En förändrad bullernivå kan påverka hur ett område används av t ex fåglar.
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Utskriftsdatum: 2017-12-19

§179

Länstransportplan för Kronobergs
län 2018-2029 (16RK2006)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
Sammanfattning

Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs utveckling.
Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional
utveckling och tillväxt. Länstransportplanen 2018-2029 ligger till grund för kommande
infrastruktursatsningar i Kronoberg med syfte att ytterligare stärka regionen. Regionala
utvecklingsnämnden tog i oktober 2016 beslut om en processplan för framtagandet av
ny länstransportplan. Regeringen lämnade direktiven för framtagandet av nya planer i
mars 2017. I och med det kunde förslag till prioriteringar av Kronobergs
länstransportplan göras.
En remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018 – 2029, vilken
fastställdes av regionstyrelsen den 14 juni, sändes på remiss till och med 22 september.
Synpunkter inkom från 37 berörda organisationer i länet samt övriga intressenter. I
bilagan Process- och remisredovisning redovisas förutom framtagande processen av planen
kortfattat inkomna synpunkter och hur dessa har beaktats. I förslag till Länstransportplan
för Kronobergs län 2018-2029 som här överlämnas till Regionala utvecklingsnämnden är
också det som har förändrats i förhållande till remissversionen gulmarkerat.
Det är Regionala utvecklingsnämndens ansvar att bereda länstransportplanen. Efter
behandling av regionstyrelsen (21/11) är det slutligen regionfullmäktige (6/12) som
fastställer planen. Därefter översänds planen till regeringen och Näringsdepartementet.
Planen ska vara hos Näringsdepartementet senast den 31 januari 2018. Under våren
2018 fastställer slutligen regeringen de ekonomiska ramarna för landets
länstransportplaner och den nationella planen.
Yrkanden
Robert Olesen (S), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L), Bo Frank (M), Michael
Öberg (MP), Bengt Germundsson (KD), Carl-Olof Bengtsson (S), Thomas Haraldsson
(C), Joakim Pohlman (KD) och Margareta Schlee (M) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Britt-Louise Berndtsson (C) och Anna Fransson (S).
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
Expedieras till

Näringsdepartementet
Trafikplanerare
Regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag









§223 RS Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
§304 RSAU Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Förslag till beslut - Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
§114 RUN Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Förslag till beslut - Länstransportplan Kronoberg 2018-2029 RUN
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 - Process- och remissredovisning
Förslag slutlig Länstransportplan för Kronobergs län 2018 - 2029 med bilagor.
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Utskriftsdatum: 2017-10-13

§38

Bidrag till ideella organisationer och
föreningar - regelverk (17RK2306)
Beslut

Folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa regelverk för Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar.
Sammanfattning

Region Kronoberg tilldelar årligen bidrag till regionala föreningar utifrån verksamhet
som bedrivs i länet. I bidragssystemet ingår i huvudsak föreningar inom området
folkhälsa. För att förbättra styrningen och bidragens koppling till regionens mål
beslutade regionstyrelsen § 254/2017
att bidragssystemet upphör och istället görs om till överenskommelser med de
föreningar som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar som
bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen.
En översyn av systemet har genomförts, främst utifrån de organisationer som tidigare
erhållit medel. Utifrån översynen har ett förslag till regelverk för Region Kronobergs
bidrag till ideella organisationer och föreningar tagits fram. Under hösten 2018 kommer
ett antal verksamhetssamtal om möjliga längre överenskommelser genomföras med både
befintliga och nya aktörer.
Regelverket och överenskommelser fastställs av regionstyrelsen.
Yrkande
Henrietta Serrate (S), Pernilla Tornéus (M) och ordförande Michael Öberg (MP) yrkar
bifall till det föreliggande förslaget till regelverk.
Förslag till beslut

Föreslås att folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa regelverk för Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar.
Expedieras till

Regionstyrelsen
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2018-09-27

Folkhälsoberedningen

Bidrag till ideella organisationer och föreningar regelverk

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa regelverk för Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar.

Sammanfattning
Region Kronoberg tilldelar årliga bidrag till regionala föreningar utifrån
verksamhet som bedrivs i länet. I bidragssystemet ingår i huvudsak föreningar
inom området folkhälsa. I syfte att förbättra styrningen och kopplingen till Region
Kronobergs mål avseende Region Kronobergs bidrag till ideella föreningar och
organisationer beslutade regionstyrelsen § 254/17 att bidragssystemet upphör och
istället görs om till överenskommelser med de föreningar som bidrar till att
uppfylla Region Kronobergs mål. (Överenskommelserna beslutas av
regionstyrelsen.).

Michael Öberg
Folkhälsoberedningens ordförande

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Kanslidirektör

Bidrag till ideella organisationer och föreningar - regelverk

Sida 1 av 1

Page 516 of 528

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-09-19

Bidrag till ideella organisationer och föreningar regelverk
Ärende
I syfte att förbättra styrningen och kopplingen till Region Kronobergs mål
avseende Region Kronobergs bidrag till ideella föreningar och organisationer
beslöt regionstyrelsen beslöt § 254/17.
att bidragssystemet upphör och istället görs om till överenskommelser med de
föreningar som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål.
(Överenskommelserna beslutas av regionstyrelsen.)
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar
som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen.
Genomförande
Region Kronoberg tilldelar årliga bidrag till regionala föreningar utifrån
verksamhet som bedrivs i länet. I bidragssystemet ingår i huvudsak föreningar
inom området folkhälsa. Bidragssystemet är väldigt generellt och svårt att bedöma
ansökningarna utifrån. Tvärtemot vad namnet och bidragssystemets utformning
antyder så är systemet stängt för nya organisationer då de organisationer som
ingår har egna poster i budget.
Mot bakgrund av ovastående beslöt regionstyrelsen att genomföra en översyn av
bidragssystemet i syfte att ”öppna upp” bidragssystemet och även teckna längre
överenskommelser med organisationer som bidrar till Region Kronobergs mål.
En översyn har genomförts, främst utifrån de organisationer som tidigare erhållit
medel. Dels kan konstateras att några av organisationerna som är budgeterade i
systemet inte längre ansöker om medel och dels finns inte någon organisation
längre på regional nivå.
De organisationer som ansökt och erhållit medel 2018 har kallats till
verksamhetssamtal under hösten 2018 i syfte att föra en dialog om en möjlig
längre överenskommelse och på vilket sätt dessa organisationer kan bidra till
Region Kronobergs mål, framförallt inom folkhälsoområdet. Även nya aktörer
som ansökt om medel har kallats till verksamhetssamtal.
Förslag till reviderade kriterier för bidragssystem för ideella organisationer och
föreningar

Utlysning för ansökan av medel för ideella organisationer och föreningar görs för
perioder om fyra år och att perioden om fyra år följer en mandatperiod med start
2019.
Folkhälsoberedningen bereder ärendet till regionstyreslsen, baserat på gällande
kriterier.
Överenskommelser om fyra år skrivs med de organisationer och föreningar som
beviljas stödet utifrån de handlingar som är styrande för Folkhälsoarbetet i länet.
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Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-09-19

De föreningar eller organiationer som erhåller medel kallas för verksamhetssamtal
inför Folkhälsoberedningen vid halvtid för överenskommelsen.
Förslag till reviderade kriterier för bidragssystem för idella organisationer och
föreningar.


Föreningens arbete omfattar hela länet. Antingen på egen hand, alternativt
genom samverkan med andra lokala föreningar inom samma nationella
förening och som tillsammans blir länsövergripande.



Föreningens eller organisationens verksamhet följer inriktningen i de
handlingar som är styrande för de regionala folkhälsoarbetet i länet, där den
regionala utvecklingsstrategin och Region Kronobergs hälso- och
sjukvårdsstrategi är av framträdande betydelse tillsammans med de nationella
folkhälsopolitiska målen, med fokus på jämlik hälsa.
Finns det andra regionala styrande handlingar som berör det område som
föreningen eller organisationen verkar inom ska arbetet även ske i linje med
dess inriktning. Ett exempel på en sådan handling är den regionala
handlingsplanen för ANDT.



Bedriver, och/eller är öppen för, samhandling med verksamheter inom
Region Kronoberg.



Medlen ska används för administrativa omkostnader och/eller för att
upprätthålla föreningens ordinarie verksamhet. Medel som erhålls ska ej
användas till att finansiera verksamhet som ligger utanför föreningens egna
arbete.

Formella kriterier
Regionala föreningar och organisationer som uppfyller följande kriterier kan
ansöka om bidraget:


Stadigvarande verksamhet



Fastställda stadgar



Styrelse och revisorer



Ordnad ekonomisk förvaltning och redovisning



Eget post- eller bankgiro

Regionala föreningar tilldelas bidrag utifrån verksamhet som bedrivs i länet.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2306
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-09-19

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslaget föranleder inga ekonomiska konsekvenser på Region Kronobergs budget
med flerårsplan.
Förslag till beslut
Föreslås att folkhälsoberedningen föreslår regionstyrelsen
Att fastställa regelverk för Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar.
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Centrala kollektivavtal:
Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse HÖK 16 - med OFRs
förbundsområde Hälso- och
sjukvård
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-10-13

§32

Centrala kollektivavtal: Ändringar
och tillägg i Huvudöverenskommelse
- HÖK 16 - med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård
(17RK899)
Beslut

Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari 2018 enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFR:s
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) har 201801-11 enats om att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 ska tillföras bilagan Centrala parters
syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5a). Mer
information framgår av bilaga.
Föredragande
Monica Ranstad, förhandlingschef
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari 2018 enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16- i lydelse 2017-04-01
med OFR förbundsområde Hälso- och sjukvård
 SKL Cirkulär 18001 - Ändringar och tillägg i HÖK 16
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK899
Handläggare: Johan Jarl, kansliavdelningen
Datum: 2018-09-11

Regionstyrelsens personalutskott

Centrala kollektivavtal: Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna den 11 januari 2018 enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta och
OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och
Fysioterapeuterna) har 2018-01-11 enats om att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 ska
tillföras bilagan Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande
arbetstidsförläggning (bilaga 5a). Mer information framgår av bilaga.

Robert Olesen
Regionstyrelsens personalutskotts
ordförande

Bilaga:

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Cirkulär 18:1 - Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse HÖK 16 - i lydelse 2017-04-01 med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård (Sveriges Kommuner och Landsting)
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Cirkulärnr:

18:1

Diarienr:

18/00063

P-cirknr:

utgått

Nyckelord:

Avdelning:

HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 (tecknad 11 januari 2018)
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
Lena Schaller
Ann-Sophie Svedhem
Sofia Bengtsson
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sektion/Enhet:

Förhandlingssektionen

Datum:

2018-01-11

Mottagare

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik
Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK
16 i lydelse 2017-04-01 - med OFRs förbundsområde
Hälso- och sjukvård
HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 (tecknad 2018-01-11)
utom bilaga 2 Allmänna Bestämmelser
Redogörelse avseende ändringar och tillägg utom
Allmänna bestämmelser

Handläggare:

Rubrik:

Bilagor:
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CIRKULÄR 18:1

Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Lena Schaller
Ann-Sophie Svedhem
Sofia Bengtsson, Pacta

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - i
lydelse 2017-04-01 med OFRs förbundsområde Hälso- och
sjukvård
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en
gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om att
ta fram en Centrala parters syn på arbetstider (se bilaga 4, Övriga anteckningar,
punkt 5).
Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar och
tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan Centrala
parters syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5 a).
Med den nya bilagan konstateras att arbetet med avsiktsförklaringen om Centrala
parters syn på arbetstider är avslutat.
Avtalet innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som
framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.
De lokala parter som redan tecknat LOK 16 ska inte teckna någon ny LOK, utan omfattas
automatiskt av de ändringar och tillägg som gjorts i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01

Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande
arbetstidsförläggning, bilaga 5 a
Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Bilagan
innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om arbetsmiljö
och arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen framhålls och att
denna med fördel kan föras inom samverkanssystemet. Förutsättningar för en väl
Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal
för kommunala bolag och kommunalförbund.
Sveriges Kommuner och Landsting

Pacta

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn växel: 08-452 70 00, Fax diariet: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se  www.skl.se

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn växel: 08-452 77 00
kontakt@pacta.se  www.pacta.se
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fungerande arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt exempel på ett antal frågor
som kan vara underlag för dialog om arbetstidsförläggningen.
Bilagan om Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande
arbetstidsförläggning gäller fr.o.m. 2018-01-11.
LOK bilaga 6 och 6 a
Den nya bilagan 5 a innebär att bilaga 6 och 6 a har uppdaterats.

Rekommendation till beslut
Ändringarna och tilläggen i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs gällande lokala
kollektivavtal om lön och anställningsvillkor m.m. – LOK. Beslut om detta fordras
därför inte. Om det bedöms lämpligt för att öka tydligheten eller av andra skäl, kan
följande antecknas till protokoll som avser denna fråga
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
den 11 januari 2018 enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.

Frågor
Frågor besvaras av Lena Schaller och Ann-Sophie Svedhem, SKL samt Sofia
Bengtsson, Pacta.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Niclas Lindahl

Lena Schaller
Bilagor:
HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 (tecknad 2018-01-11) utom bilaga 2 Allmänna
Bestämmelser
Redogörelse avseende ändringar och tillägg utom Allmänna Bestämmelser
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