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REGIONSTYRELSEN
Tid

torsdag 26 mars 2015 09:00

Plats

Elite Stadshotellet, Växjö

Kallade

Ordinarie ledamöter

Anna Fransson (S), ordförande
Robert Olesen (S), vice ordförande
Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande
Helen Bengtsson (S)
Magnus Carlberg (S)
Martina Gustafsson (S)
Henrietta Serrate (S)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Roland Gustbée (M)
Göran Giselsson (M)
Sven Sunesson (C)
Britt-Louise Berndtsson (C)
John Hed (SD)
Eva Johnsson (KD)
Ersättare

Charlotta Svanberg (S)
RosMarie Jönsson Neckö (S)
Peter Freij (S)
Ragnar Lindberg (S)
Joakim Pohlman (S)
Olof Björkmarker (S)
Daniel Liffner (V)
Cheryl Jones Fur (MP)
Mikael Johansson (M)
Pernilla Tornéus (M)
Viktor Emilsson (M)
Elizabet Peltola (C)
Ingrid Hugosson (C)
Maria Sitomaniemi (SD)
Yngve Filipsson (FP)
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Övriga kallade

Johan Jarl, Sekreterare
Katarina Jonasson
Per-Henrik Nilsson
Martin Myrskog
Jens Karlsson
Maria Granath
Anna Widströmer
Marianne Johansson Hellström
Ulrika J Gustafsson
Lillemor Ahlgren
Johan Jarl, sekreterare
Styrbjörn Östberg
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1.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att utse regionstyrelsens 2:e vice ordförande Suzanne Frank att jämte ordförande
justera mötets protokoll,
att justering görs 2015-03-31.

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista daterad 2015-03-19.

3.

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören Martin Myrskog rapporterar om aktuella frågor.
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4.

Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014
15RK498
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014 och
överlämna denna till regionfullmäktige samt till revisorerna.
Sammanfattning
Landstinget Kronoberg har under 2014 utfört en mycket god vård till
medborgarna inom Kronobergs län. Produktionen har varit generellt sätt lägre
jämfört med samma period förra året, med bland annat färre antal vårddagar.
Tillgängligheten till vården har generellt varit god under året. Per december 2014
var:
- Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent.
- 93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar.
- 88 procent fick ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar,
och 70 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar.
- 94 procent fick behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och
80 procent väntade mindre än 60 dagar.
Antal medarbetare ökade under verksamhetsåret som till stor del bestod i
nyrekrytering till vårdrelaterade yrken, bl.a. ST-läkare och sjuksköterskor. Det är
svårare att rekrytera färdiga specialistläkare och specialistsjuksköterskor, vilket
resulterade i ökande inhyrningskostnader. Personalomsättningen var högre bland
specialistläkare, psykologer och sjuksköterskor.
Vi är mitt i en generationsväxling som fortsätter även de närmaste åren, där
pensionsavgångar och en rörlig arbetsmarknad kommer att påverka vår
bemanning. För att begränsa effekterna har vi fått utökade anslag till
läkarförstärkning av utbildningsläkare. Vi har höjt studielön för sjuksköterskor
för vidareutbildning till specialistsjuksköterska, satsning på traineeprogram och
en förbättrad introduktion. Viktiga insatser för att rekrytera, utveckla och behålla
våra sjuksköterskor.
2014 års resultat på 149 miljoner kronor, exklusive engångsposter, är 49 miljoner
högre än budget och en förbättring med 129 miljoner kronor jämfört med 2013.
Den främsta orsaken till den högre resultatnivån är skattehöjningen med 56 öre
som gjordes inför 2014. Skattehöjningen motsvarar 193 miljoner kronor i ökade
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intäkter. Landstinget har under 2014 också haft ett positivt utfall i de
specialdestinerade statsbidragen och ett positivt resultat i pensionsförvaltningen.
För att bedöma huruvida Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning, måste resurserna ställas mot vårdens resultat. Resultatet i
sin tur behöver vara kopplat till hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens
övergripande mål. En sammanvägning av måluppfyllelsen för verksamhetsmål
för god vård och landstingets finansiella mål, resulterar i bedömningen att
Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag



Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014
Årsredovisning 2014 Landstinget Kronoberg-150312
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5.

Internkontrollplan 2014 - uppföljning
13LTK645
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av Internkontrollplan 2014.
Sammanfattning
Landstingsstyrelsen fastställde § 129/13 landstingsövergripande
internkontrollplan för 2014. Enligt beslutet ska regiondirektören årligen redovisa
en övergripande internkontrollplan för regionstyrelsen som visar planerande
aktiviteter för att säkra den interna kontrollen. Respektive centrum ska i sin tur
fastställa sina internkontrollplaner. Uppföljning av respektive centrums
interkontrollplan lämnas i årsredovisningen.
Med anledning av regionbildningen och den nya politiska organisationen ska
respektive nämnd fastställa sin internkontrollplan för 2015.

Beslutsunderlag




Internkontrollplan 2014 - uppföljning
Internkontrollplan 2014 - sammanfattning
Uppföljning internkontroll 2014
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6.

Uppföljningsplaner 2015 15RK441
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsplaner 2015 för regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden,
kulturnämnden och Grimslövs folkhögskola.
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige och regionfullmäktige beslöt i maj respektive juni 2014 att
fastställa sammaslagningsbudget för Region Kronoberg 2015. Dåvarande
landstingsfullmäktige beslöt också att fastställa verksamhetsplan för
landstingsstyrelsen 2015. För regionförbundets verksamhet fastställdes ingen
verksamhetsplan i samband med budget mot bakgrund av regionbildningen.
För att följa upp regionstyrelsens, nämndernas och Grimslövs folkhögskolas
verksamhet 2015 i enlighet med sammanläggningsbudgeten föreslås
regionstyrelsen fastställa uppföljningsplaner för 2015 (dessa kommer från och
med budget 2016 heta verksamhetsplaner och fastställas av respektive politiskt
organ när regionfullmäktige fastställt budget för kommande år).
Uppföljningsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden är i stort sett likalydande
med den tidigare fastställda verksamhetsplanen för landstingsstyrelsen 2015.
Modellen för att planera och följa upp verksamhetsplanerna är i enlighet med
balanserade styrkort. Uppföljningsplanerna för Regionala utvecklingsnämnden
och Kulturnämnden saknar i dagsläget utvecklade styrtal att följa, vilket ska
utvecklas under 2015.

Beslutsunderlag








Uppföljningsplan 2015
Uppföljningsplan regionstyrelsen 2015
Uppföljningsplan Hälso och sjukvårdsnämnden 2015
Uppföljningsplan Regionala utvecklingsnämnden 2015
Kopia av Uppföljningsplan Trafiknämnden 2015
Uppföljningsplan Kulturnämnden 2015
Uppföljningsplan Grimslöv 2015-2016
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7.

Förslag till Tilläggsbudget för
utrustnings/inventarie- och
fastighetsinvesteringar år 2015 och
Tilläggsbudget för drift 2015 15RK499
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna att 34,1 miljoner kronor överförs som tilläggsbudget för
investeringar i utrustning/inventarier år 2015,
att total investeringsbudget för 2015 uppgår till 379,1 miljoner kronor och ryms
inom landstingsfullmäktiges beslutade investeringsram 2015 på 438 miljoner
kronor,
att godkänna föreliggande förslag till tilläggsbudget drift för år 2015 på totalt 3,3
miljoner kronor samt
att tilläggsbudgeten för drift ryms inom disponibel budget på 5 miljoner kronor.
Sammanfattning
Regiondirektören överlämnar förslag till tilläggsbudget för
utrustnings/inventarie- och fastighetsinvesteringar år 2015, och tilläggsbudget
för drift 2015.
Efter genomgång och bedömning av planerade faktiska investeringar i
fastigheter kommer dessa att kunna finansieras inom beslutad investeringsram
för 2015. För utrustning/inventarier föreslås att 34,1 miljoner kronor från 2014
års anslag överförs i tilläggsbudget för 2015, till följd av under 2014 beslutade
och påbörjade men ännu ej slutförda investeringar. Dessa bedöms till största del
slutföras under första kvartalet 2015.
För tilläggsbudget drift föreslås 3,3 miljoner kronor och ryms inom den
disponibla budgeten på 5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
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Förslag till Tilläggsbudget för utrustnings/inventarie- och fastighetsinvesteringar år 2015 och
Tilläggsbudget fär drift 2015
Tilläggsbudget 2015 Investeringar
Tilläggsbudget 2015 drift-150316
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8.

Nämndernas yttrande och förslag till Budget
2016 med flerårsplan 2017–2018 14LTK1381
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet samt
att till regionstyrelsens sammanträde i juni 2015 arbeta fram en plan för
budgetprocessen 2017.
Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd fick i
uppdrag av regionstyrelsen 2015-01-14 §12, att senast 2015-03-13 till
regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna
period. Regiondirektören fick i uppdrag av regionstyrelsen att från nämndernas
och Grimslövs folkhögskolas styrelse, ta fram förslag på budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018.

Övrigt
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör

Beslutsunderlag











Nämndernas yttrande över budget 2016-2018 150318
Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 HSN v10(20281)_TMP
Förslag på yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018 RUN
Förslag till Trafiknämndens Budget 2016 med flerårsplan - 150305 slutligt förslag
KN - Förslag till Budget 2016 med flerårsplan
Grimslöv folkhögskola förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2018 (3)
§18 Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017–
2018
§22 Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018
§19 Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018
§26 Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018
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9.

Försäljning av fastigheten Alvesta Vislanda
23:15 14LTK19
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna försäljning av Alvesta Vislanda 23:15 till Fastighetsbolaget DANE
AB enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Fastigheten Alvesta Vislanda 23:15 har varit Landstinget Kronobergs ägo sedan
1979. I fastigheten finns en vårdcentral samt en tandvårdsklinik som båda
bedrivs i privat regi sedan flera år.
Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare. Köpekontrakt är upprättat
2015-02-11. Köpare är Fastighetsbolaget DANE AB.
Köpeskillingen uppgår till 3 250 000 kronor.
Bokfört värde är 400 000 kronor.
Försäljningsomkostnaderna uppgår till 130 000 kronor, exklusive mervärdeskatt.

Beslutsunderlag



Försäljning av Alvesta Vislanda 23:15
14LTK19
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10.

Rapport över medicinsk granskning vårdcentralen Lenhovda 15RK134
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna rapport medicinsk granskning vårdcentralen Lenhovda.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i
uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd
uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Lenhovda påbörjades i oktober 2014 och resultatet
återfördes i december. Några avvikelser som krävde åtgärd hittades ej.
Journalanteckningarna håller generellt sett hög kvalitet och diagnoskodningen är
i huvudsak adekvat. Befintliga rutiner uppfyller vårdvalets krav och avvikelser
hanteras korrekt.

Beslutsunderlag



Missiv medicinsk fördjupad granskning VC Lenhovda
Rapport medicinsk fördjupad granskning VC Lenhovda
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11.

Rapport över medicinsk granskning vårdcentralen Dalbo 15RK135
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna rapport över medicinsk granskning av vårdcentralen Dalbo.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i
uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd
uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Dalbo påbörjades i oktober 2014 och resultatet
återfördes i december. Journalanteckningarna håller generellt sett hög kvalitet,
diagnoskodningen är i huvudsak adekvat och avvikelser hanteras korrekt.
Två obligatoriska medicinska rutiner saknades, men enheten inkom med
kompletteringar inom stipulerad tid och samtliga rutiner uppfyller nu kraven.

Beslutsunderlag



Missiv medicinsk fördjupad granskning VC Dalbo
Rapport medicinsk fördjupad granskning VC Dalbo
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12.

Vårdval Kronoberg – primärvård,
momskompensation 15RK199
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna tilläggsbeslut för begränsning av momskompensation för privata
vårdgivare i Vårdval Kronoberg – primärvård 2015.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg, Vårdval Kronoberg –
primärvård, en invånarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag om valfrihetssystem
(LOV 2008:962).
Utöver Uppdragsspecifikation 2015 finns en bilaga 1. Ekonomiska regleringar.
För angivna ersättningar i bilagan utgår 2 % momskompensation till privata
vårdgivare inom vårdvalet. I de fall kostnaderna för moms inom vårdvalets
grund/tilläggsuppdrag skulle överstiga erhållen ersättning har vårdgivaren
möjlighet att begära kompensation för detta. I avtalet rekommenderas att det
görs ett tillägg med en begränsning på 3 % som högsta möjliga
momskompensation. Flera landsting/regioner ersätter med motsvarande
procentsats.

Beslutsunderlag


Missiv momskompensation
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13.

Återkallande av godkännande på
leverantörens begäran i Vårdval Kronoberg primärvård 15RK357
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna Avonova Vård i Kronoberg AB:s begäran om återkallande av
godkännande för Vårdcentralen Avonova, Hälsans hus i Åseda.
Sammanfattning
Inom Vårdval Kronoberg – primärvård har idag Avonova Vård i Kronoberg AB
primärvårdsverksamhet i Åseda och Växjö. Bemanningssituationen på
vårdcentralen i Åseda har varit svår och rekrytering av personal har misslyckats.
Åseda anses vara en för liten ort för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.
Avonova Vård i Kronoberg AB avser att fortsätta bedriva och satsa på
verksamheten i Växjö.
I enlighet med punkt 14 i avtalet önskar Avonova Vård i Kronoberg AB att
avsluta verksamheten i Åseda.
I överenskommelse med Vårdcentralen i Åseda planeras verksamheten att
upphöra den 31 maj 2015. Informationsbrev kommer att skickas till listade
invånare om att göra ett omval av vårdcentral.

Beslutsunderlag



Avonova vårdcentral önskar avsluta verksamheten i Hälsans Hus, Åseda.
Återkallande av godkännande på leverantörens begäran
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14.

Barnahus samverkansavtal 15RK225
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag på samverkansavtal - Barnahus i Kronoberg under
förutsättning att samverkansavtalet godkänns av samtliga ingående huvudmän.
Sammanfattning
Mot bakgrund till att en motion om inrättande av ett Barnahus i Kronobergs län
inkom till Regionförbundet 2014 beslöt fullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen
att bereda förslag till utredningsuppdrag. Samtliga huvudmän ställde sig bakom
att utreda förslaget. En styrgrupp med representation från samtliga myndigheter
har under hösten 2014 utrett frågan och nu föreligger ett förslag till
samverkansavtal.
Utredningens förslag är att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg från och med
den förste januari 2016. Ett Barnahus ska säkerställa att barn och ungdomar som
utsätts för olika typer av brott och misshandel ges ett professionellt
omhändertagande. Utredningen föreslår att Barnahuset förläggs centralt i Växjö
då närhet till sjukvård, polismyndighet och åklagare är av stor vikt. Växjö
kommun föreslås vara arbetsgivare för den fasta personalen i Barnahuset.
För Region Kronoberg innebär detta kostnader för 50 % av lokalhyra samt
iordningsställande av ett undersökningsrum med inredning samt adekvat
utrustning. Städning och underhåll av lokalerna ska till 50 % täckas av Region
Kronoberg. Regionen ska vidare tillhandahålla specialistkompetens för
medicinsk och barnpsykiatrisk undersökning av barnen. Fast kostnad för Region
Kronoberg bedöms bli cirka 300 000 kronor per år.
Region Kronoberg ska utse representant till styrgruppen för Barnahuset.
Styrgruppen har att följa upp verksamheten och tar årligen fram en
verksamhetsplan för Barnahuset.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet och beslöt 2015-03-11 att
medverka till att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg.
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Beslutsunderlag






Barnahus i Kronoberg - samverkansavtal
Barnahus i Kronobergs län - Utredning, följebrev till utredning och förslag på samverkansavtal
Utredning Barnahus i Kronobergs län, bilaga till brev 15RK225-1
Förslag på samverkansavtal, bilaga till brev 15RK225-1
§21 Barnahus i Kronobergs län 15 RK225
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15.

Remissyttrande – Utredningskorridor – 400
kV-ledning Nybro-Hemsjö. Svenska kraftnät
15RK296 15RK296
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsens eget svar till
Svenska kraftnät.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Svenska kraftnät beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Svenska kraftnät bygger en ny elförbindelse, kallad Nord-Balt, mellan Nybro i
Sverige och Kalipeda i Litauen. Denna kommer att binda samman de
baltiska staternas elnät med det nordiska.
När den nya kabeln tas i drift kommer den överförda mängden el öka kraftigt i
regionen kring Nybro. För att förbättra överföringskapaciteten i regionen och
öka driftsäkerheten i stam- och regionnätet behövs en ny 400 kV-ledning mellan
stamnätsstationerna Nybro i Kalmar län och Hemsjö i Blekinge län.
Utbyggnaden eliminerar risken för omfattande fel i det underliggande 130kVnätet vid eventuella fel på stamnätsanläggningar, vilket i sin tur minimerar risken
för omfattande strömavbrott i området.
Svenska kraftnät utreder för närvarande vilken ledningssträckning som är mest
lämplig för den nya ledningen mellan stationerna Nybro och Hemsjö. Samrådet
är en del i det arbetet.
Region Kronoberg ser vikten av att förbättra överföringskapaciteten i regionen
och öka driftsäkerheten i stam- och regionnätet och förutsätter att detta görs
utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.
Region Kronoberg vill framhålla vikten av samhandling med berörda
kommuners översiktsplanering. Vi vill också stödja kommunernas,
organisationers och enskildas uppfattning för att få 400kV-ledningen förlagd
som markkabel, så lång sträcka som möjligt. Det är av största vikt för att ge
bästa möjliga förutsättningar för turism, jord- och skogsbruk och övriga näringar
i området.
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Övrigt
Huvuddokumentet i remissen redovisas i separat handling.

Beslutsunderlag





Missiv samråd om utredningskorridor - 400 kV-ledning Nybro-Hemsjö
Utredningskorridor - 400 kV-Ledning Nybro-Hemsjö
Samråd om utredningskorridor -400 kV-ledning Nybro-Hemsjö, inbjudan
Översiktskarta Nybro-Hemsjö, underlag för samråd

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

16.

Revidering av delegationsordning för
regionstyrelsen 14LTK1370
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen revidering av delegationsordning för regionstyrelsen i
Region Kronoberg.
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 33§ kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett
utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region
Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. 6 kap. 34 § reglerar vilka ärenden som inte får delegeras.
Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg
reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och
kulturnämnden. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning.
Regionstyrelsen fastställde 2015-01-14 delegationsordningen för regionstyrelsen.
Föreslagen revidering avser 10.2 Vårdavtal inom vårdval i regionstyrelsens
delegationsordning sidan 9.

Beslutsunderlag



Förslag till revidering av delegationsordning för regionstyrelsen i Region Kronoberg
Reviderad delegationsordning för regionstyrelsen

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

17.

Svar på revisionsrapport –
Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus,
samt Granskning avseende IT- och
informationssäkerhet 14LTK1283
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom svar till revisorerna.
att informera regionfullmäktige om rapport och svar.
Sammanfattning
EY har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av hanteringen av
behörigheter samt uppföljningen av användandet av patientinformationen i
Cosmic. Detta uppdrag har även innefattat kraftiga behörigheter i Region
Kronobergs redovisningssystem Aplus. Därutöver har en granskning av IT- och
informationssäkerhet för policys, riktlinjer och hantering av säkerhetsfrågor på
övergripande nivå genomförts.
Revisorerna konstaterar att strukturen för informationssäkerhetsarbetet inom
organisationen fungerar tillfredsställande, även om områden finns som bör
förbättras. Revisorerna uppfattar att det finns en god vilja att förbättra det
interna kontrollarbetet i organisationen.
Revisorerna lyfter fram förbättringsområden i de båda rapporterna.

Övrigt
Föredragande
Per Magnusson, EY
Styrbjörn Östberg, medicinsk rådgivare, Region Kronoberg

Beslutsunderlag




Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus, samt granskning avsende IT och informationssäkerhet
Missiv IT-granskningar 2014
Kronobergs Landsting - Behörighetsgranskning 2014

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19



Kronobergs Landsting - Övergripande ITsäkerhetsgenomgång 2014

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

18.

Svar på skrivelse Decentralisering av
arbetsplatser från Britt-Louise Berndtsson
(C) och Sven Sunesson (C 15RK185
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse ”Decentralisering av arbetsplatser” till BrittLouise Berndtsson (C) och Sven Sunesson (C).
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit skrivelsen ”Decentralisering av arbetsplatser”
från Britt-Louise Berndtsson (C) och Sven Sunesson (C).
I skrivelsen föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda
förutsättningar för och föreslå åtgärder för att uppnå en rimlig fördelning av
arbetsplatser i länet, med anledning av bildandet av Region Kronoberg.
Arbetsutskottets beredning
Vid arbetsutskottets beredning yrkade Sven Sunesson (C) bifall till skrivelsen.
Arbetsutskottet tillstyrkte efter omröstning beredningens förslag till besvarande.

Beslutsunderlag




Svar på skrivelse "Decentraliserade arbetsplatser"
Svar på skrivelse "Decentraliserade arbetsplatser"
Skrivelse till Regionstyrelsen. Decentralisering av arbetsplatser.

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

19.

Skrivelse från Bo Frank 15RK193
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att synpunkterna i skrivelsen har mottagits och lämnas utan ytterligare åtgärd.
Sammanfattning
Bo Frank har inkommit med en skrivelse att det inte finns någon ram för
budgetäskanden 2016, och att utgiftssidan beslutas i juni i fullmäktige och
intäktssidan i november.
Arbetsutskottets beredning
Vid arbetsutskottets beredning yrkar Suzanne Frank (M) att skrivelsen ska
besvaras med att styrelsen föreslår att ett förslag till ny budgetprocess inför
budget 2017 ska presenteras vid regionstyrelsens sammanträde i juni 2015.
Arbetsutskottet bifaller efter omröstning beredningens förslag till besvarande.
Reservationer
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.

Beslutsunderlag



Svar på skrivelse från Bo Frank
Skrivelse till regionstyrelsen att det inte finns någon ram för Region Kronobergs budgetäskande för 2016
och att utgiftssidan skall beslutas i juni i Regionfullmäktige och intäktssidan i november.

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

20.

Ersättningsetablering 14LTK1265

Sammanfattning
Ärendet omfattas av sekretess enligt 19 kap. 3 § 2 st. Offentlighet och
sekretesslagen och föredras därför vid sammanträdet.
Vid ärendets behandling är sammanträdet stängt för allmänheten och enbart
beslutande ledamöter deltar.

21.

Valärenden 15RK11
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att utse Carina Bengtsson (C), Myrarås Rönnebo, 341 77 Agunnaryd, till
ersättare i övervakningskommittén för det territoriella samarbetsprogrammet
Södra Östersjön under 2015-20120,
att nominera Robert Olesen (S), Lunnagårdsvägen 21, 342 35 Alvesta, till
ordinarie ledamot i övervakningskommittén för det territoriella
samarbetsprogrammet Nordsjöregionen under perioden 2015-2020,
att nominera Pernilla Tornéus (M), Harsövägen 16, 352 44 Växjö, till ersättare i
övervakningskommittén för det territoriella samarbetsprogrammet
Nordsjöregionen under perioden 2015-2020 samt
att utse Charlotta Svanberg (S), Emil Lindells väg 24 B, 352 57 Växjö, till Region
Kronobergs representant i styrelsen för Psykiatrihistoriska muséet.
Sammanfattning
Nedanstående valärenden föreligger till regionstyrelsen i mars 2015:
Organ

Uppdra
g

Kommentar

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

Övervakningskommitté
n för det territoriella
samarbetsprogrammet
Södra Östersjön 20152018

Ersättare
(1)

Övervakningskommitté
Ledamot
n för det territoriella
(1) +
samarbetsprogrammet
Ersättare
Nordsjöregionen
(1)
Styrelsen för
Ledamot
Psykiatrihistoriska
(1)
muséet
Underlag till ärendena redovisas i bilaga.

Regionstyrelsen utsåg den 7
januari 2015 Nobuaki Kudo
(MP) till ledamot för
övervakningskommittén.
Valet behöver kompletteras
med en ersättare.
Nomineringar
Ledamot utses ur
regionstyrelsen

Beslutsunderlag




Erbjudande om att delta i övervakningskommittén för det territoriella samarbetsprogrammet Södra
Östersjön 2014-2020.
Erbjudande om att delta i övervakningskommittén för det territoriella samarbetsprogrammet
Nordsjöregionen 2014-2010.
Val av representant till psykiatrihistoriska muséet

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

22.

Skriftlig information - Återrapportering
politikområdet Regional tillväxt 2014
15RK538
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg, samverkansorgan för Kronobergs län, har insänt redovisning
av verksamheten 2014. Redovisningen utgår från riktlinjerna i villkorsbeslutet för
budgetåret 2014 och innefattar återrapportering 1 och 2. Återrapportering 3 har
den 1 december 2014 inlämnats till Näringsdepartementet enligt särskilda
anvisningar. Uppdrag rapporteras enligt särskilda anvisningar till Tillväxtverket.
I bilaga redovisas återrapportering till regionstyrelsen för information.

Beslutsunderlag





Återrapportering politikområdet Regional tillväxt 2014 Kronobergs län, försättsblad och e-brev till
Näringsdepartementet
Återrapportering 1 och 2
Bilaga 1 Slutredovisning av extraanslaget
Bilaga 2 Rapportering av arbetet med Östersjöstrategin

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

23.

Skriftlig information - Verksamhetsrapport
för kulturberedningen år 2014. 15RK393
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kulturberedningen ska enligt regionsstyrelsens direktiv avlägga
verksamhetsrapport vid kalenderårets slut. I bilaga redovisas rapport för år 2014
för information.

Beslutsunderlag



Verksamhetsrapport för kulturberedningen 2014
Verksamhetsrapport kulturberedningen år 2014.

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

24.

Skriftlig information - Svar på skrivelse till
Region Kronoberg 15RK376
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Michael Zazzio har i en skrivelse samt vid regionfullmäktige 2015-02-25
lämnat 23 frågor till Region Kronoberg.
I bilaga redovisas frågor samt besvarande för information.

Beslutsunderlag



Frågor till Region Kronoberg.
Svar.

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

25.

Anmälningsärenden Regionstyrelsen 201503-26. 15RK142
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Handlingar redovisas i särskild bilaga.
- Protokoll från patientnämndens sammanträde 2015-02-12
- Protokoll från Södra regionvårdsnämnden 2015-02-12
- Protokoll från extra bolagsstämma för Kulturparken Småland 2015-02-17 (Dnr
15RK 142-17)
- Protokoll från styrelsemöte i Kulturparken Småland 2015-02-20 (Dnr 15RK
142-20)
- Protokollsutdrag - § 29 Utvecklat samarbete i Sydsverige (Regionstyrelsen –
Region Blekinge) (Dnr 15RK 132-4)
- Protokollsutdrag - § 18 Utvecklat samarbete i Sydsverige (Regionstyrelsen –
Region Skåne) (Dnr 15RK 132-4)
- Beslut om fördelning av bidrag till handikapporganisationer (Regiondirektören)
(Dnr 15RK 203)
- Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31 för Kulturparken
Småland (Dnr 15RK 142-18)
- Kulturparken Småland – Intäkter – Kostnader: Utfall 2014. Budget 2015
- Verksamhetsredovisning 2014 – Idé och kunskapscentrum
- Parter och myndigheter som ska ingå i Övervakningskommittén för det
territoriella samarbetsprogrammet Nordsjöregionen 2014-2020
(Näringsdepartementet) (Dnr 15RK 142-4)

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

- Parter och myndigheter som ska ingå i Övervakningskommittén för det
territoriella samarbetsprogrammet Södra Östersjön 2014-2020
(Näringsdepartementet) (Dnr 15RK 142-2)
- Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (Miljöoch energidepartementet) (Dnr 15RK 142-3)
- Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:5 Bidrag för
läkemedelsförmånerna (Socialdepartementet) (Dnr 15RK 142-5)
- Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till
landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2015
(Socialdepartementet) (Dnr 15RK 142-12)
- Överenskommelse mellan staten och SKL om statens bidrag till landstingen för
kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015 (Dnr 15RK 142-16)
- Cirkulär 15:9 - Arbetsdomstolens dom 2015 nr 3. Frågor om krav på
ekonomiskt skadestånd för tiden efter en huvudförhandling i domstol. Fråga om
preskription för skadeståndskrav. (Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta)
(Dnr 15RK 142-13)
- Bilaga till cirkulär 15:9 (Dnr 15RK 142-14)
- Cirkulär 15:10 - Arbetsdomstolens dom 2015 nr 9. Uppsägning av personlig
assistent (Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta) (Dnr 15RK 142-7)
- Bilaga till cirkulär 15:10 (Dnr 15RK 142-8)
- Cirkulär 15:11 – Övergång av verksamhet (Ersätter cirkulär 15:4) (Sveriges
Kommuner och Landsting/Pacta) (Dnr 15RK 142-10)
- Cirkulär 15:0660 – Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAPKL i stället för KAP-KL (Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta) (Dnr
15RK 142-11)
- Information: Mjölkkor, bete och offentlig upphandling (World Animal
Protection) (Dnr 15RK 142-6)

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19

26.

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendet i korthet
Regionstyrelsen har överlämnat beslutsrätten i vissa ärenden till regionstyrelsens
ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen samt
att notera informationen till protokollet.

Delegationsbeslut

15RK247-1

15RK377-1



15RK432-1
15RK249-1



15RK249-2



15RK249-3



15RK249-4



15RK249-5



15RK249-6



15RK249-7



15RK249-8



15RK249-10




15RK501-1

Regiondirektörens delegationsbeslut nr 2015
Delegationsbeslut regionstyrelsens ordf. nr 01/2015. Brådskande beslut.
Undertecknande av Avrop av option på förlängning av underhållsavtal.
Regionjuristbeslut nr 1/2015. Utlämnande av allmän handling
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 1/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: Dental förbrukning Fyllnadsmaterial
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 2/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: Öronmikroskop inkl. kamera.
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 3/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: Statens Insköpscentral - Programvaror och tjänster 2014
Grundläggande IT.
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 4/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: Statens Insköpscentral - Programvaror och tjänster 2014
Kontorsstöd.
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 5/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: Portkanyler
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 6/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: An-Iva Blod och Övertrycksmanschetter.
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 7/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: Dental förbrukning Cementar 2
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 8/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: Monoplanärt Fluorografisystem.
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 10/2015. Tilldelningsbeslut.
Upphandling: Terminalglasögon.
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 1/2015. Yttrande över kommunal
Utskriftsdatum: 2015-03-19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-03-19



15RK501-2



15RK269-3



15RK269-4



15RK535-1



15RK501-3






15RK569-1
15RK569-2
15RK569-3
15RK501-4



15RK570-1



15RK570-2




15RK570-3
15RK570-4

detaljplan.
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 2/2015. Yttrande över kommunal
detaljplan.
Personaldirektörsbeslut nr 3/2015. Beslut om överenskommelse om anställnings
upphörande.
Personaldirektörsbeslut nr 4/2015. Beslut om överenskommelse om anställnings
upphörande.
Delegationsbeslut för verksamhetschefen FoU nr 1/2015. Fördelning av
regionalt forskningsstöd 2015.
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 3/2015. Yttrande över kommunala
detaljplaner.
Medel till Reglab 2015, delegationsbeslut
Investeringsstöd till kommersiell service, delegationsbeslut
Investeringsstöd till kommersiell service, delegationsbeslut
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 4/2015. Yttrande över kommunala
deltaljplaner.
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 1/2015, Transaktioner i
Pensionsportföljen
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 2/2015, Transaktioner i
Överlikviditetsportföljen
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 3/2015, Avskrivning av fordon
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 4/2015, Överföring av driftslikviditet
till överlikviditetsförvaltningen

27.

Övriga beslutsärenden

28.

Övriga informationsärenden

Utskriftsdatum: 2015-03-19

4
Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014 15RK498

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK498
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-03-12

Regionstyrelsen

Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014 och
överlämna denna till regionfullmäktige samt till revisorerna.

Sammanfattning
Landstinget Kronoberg har under 2014 utfört en mycket god vård till
medborgarna inom Kronobergs län. Produktionen har varit generellt sätt lägre
jämfört med samma period förra året, med bland annat färre antal vårddagar.
Tillgängligheten till vården har generellt varit god under året. Per december 2014
var:





Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent.
93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar.
88 procent fick ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar,
och 70 procent väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar.
94 procent fick behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och
80 procent väntade mindre än 60 dagar.

Antal medarbetare ökade under verksamhetsåret som till stor del bestod i
nyrekrytering till vårdrelaterade yrken, bl.a. ST-läkare och sjuksköterskor. Det är
svårare att rekrytera färdiga specialistläkare och specialistsjuksköterskor, vilket
resulterade i ökande inhyrningskostnader. Personalomsättningen var högre bland
specialistläkare, psykologer och sjuksköterskor.
Vi är mitt i en generationsväxling som fortsätter även de närmaste åren, där
pensionsavgångar och en rörlig arbetsmarknad kommer att påverka vår
bemanning. För att begränsa effekterna har vi fått utökade anslag till
läkarförstärkning av utbildningsläkare. Vi har höjt studielön för sjuksköterskor för
vidareutbildning till specialistsjuksköterska, satsning på traineeprogram och en
förbättrad introduktion. Viktiga insatser för att rekrytera, utveckla och behålla våra
sjuksköterskor.
2014 års resultat på 149 miljoner kronor, exklusive engångsposter, är 49 miljoner
högre än budget och en förbättring med 129 miljoner kronor jämfört med 2013.
Sida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK498
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-03-12

Den främsta orsaken till den högre resultatnivån är skattehöjningen med 56 öre
som gjordes inför 20141. Skattehöjningen motsvarar 193 miljoner kronor i ökade
intäkter. Landstinget har under 2014 också haft ett positivt utfall i de
specialdestinerade statsbidragen och ett positivt resultat i pensionsförvaltningen.
För att bedöma huruvida Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning, måste resurserna ställas mot vårdens resultat. Resultatet i
sin tur behöver vara kopplat till hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens
övergripande mål. En sammanvägning av måluppfyllelsen för verksamhetsmål för
god vård och landstingets finansiella mål, resulterar i bedömningen att Landstinget
Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Årsredovisning 2014 Landstinget Kronoberg

1

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2013 om en skattehöjning 2014 med 56 öre, vilket innebar
en skattesats på 11,21 kronor.
Sida 2 av 2

Årsredovisning 2014
Landstinget Kronobergs vision:

Ett gott liv i ett livskraftigt län
Mål:

Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande
förhållningssätt och med respekt för människan.

Årsredovisning 2014

1
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2014 ett händelserikt år
Landstinget Kronobergs vision lyder Ett gott liv i ett livskraftigt län. Vårt mål är att vara ett
kvalitetsstyrt landsting. Kvalitet handlar om hur hälso- och sjukvården uppfyller kraven på
God vård, det vill säga att vara säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig,
patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig.
Året som gått, 2014 har varit ett händelserikt år för Landstinget Kronoberg. Med förberedelser inför
Region Kronoberg, utveckling av vårdvalet, supervalår (val till EU-parlamentet, riksdag, landstingsoch kommunfullmäktige) samt påbörjade satsningar för att möta de framtida kraven på en hälso- och
sjukvård av hög kvalitet.

Region Kronoberg

Under 2014 har politiska företrädare och organisationen arbetat intensivt med att förbereda för
sammanslagningen av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland till Region
Kronoberg från 1 januari 2015.
I samband med valet i september 2014 gavs medborgarna möjlighet att rösta fram sina representanter
till regionfullmäktige för Region Kronoberg. Ett regionfullmäktige som ska ge en påtaglig och samlad
demokratisk arena med ett tydligt och starkt regionalt ledarskap inom områdena hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik, regional utveckling och kulturfrågor.
Vårdval Plus och fri listning
Landstinget Kronoberg har under 2014 utvecklat Vårdvalet, vi tog under förra året vårdvalet vidare
genom att införa Vårdval plus av den specialiserade hudsjukvården inom den öppna vården. Nya
aktörer inom den öppna hudsjukvården har gett kronobergarna möjlighet att fritt välja bland
landstingets hudkliniker eller andra aktörer som etablerar sig inom Vårdval Hud.
Från 1 oktober 2014 gjorde Landstinget Kronoberg det möjligt för de som bor i Kronobergs län att
lista sig på vilken vårdcentral man ville i Södra sjukvårdsregionen, d v s Kronoberg, Blekinge, Skåne
och Hallands län.

Tillgängligheten och ekonomin fortsatt god

Tillgängligheten till vården har under 2014 varit fortsatt god. Vården för kronobergarna är en av de
bästa i landet. Landstinget Kronoberg fortsätter att uppvisa goda resultat i 2014 års rapport över
"Öppna jämförelser" när det gäller hälsotillstånd, förtroende för vården, tillgång till sjukvård,
patienternas upplevelser samt tillgänglighet.
Landstinget Kronobergs ekonomiska resultat för 2014 uppgår till 156 miljoner kronor. Resultatet är 56
miljoner kronor bättre än budget och beror på en förbättrad finansiering och lägre nettokostnader än
budgeterat. Att det ekonomiska resultatet för Landstinget Kronoberg även för 2014 visar på ett positivt
överskott av finanserna bekräftar att de senaste fyra årens strategiska arbete med att sänka
nettokostnaden för sjukvården verkligen gett resultat.
Investeringar i framtidens vård
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En god ekonomi tillsammans med kvalificerad och kompetent personal inom Landstinget Kronoberg
är förutsättningen för att kunna möta de framtida kraven som ställs på hälso- och sjukvård.
Landstinget Kronoberg har med det nuvarande ekonomiska resultatet möjlighet att göra omfattande
investeringar fram till 2020 i form av ombyggnader, nybyggnationer och investeringar i ny
medicinteknisk utrustning och läkemedel. Under åren fram till 2020 kommer det att behöva göras
investeringar för 2,7 miljarder kronor för att möta de framtida kraven på god och säker sjukvård av
hög kvalitet.

Suzanne Frank (M)
Landstingsstyrelsens ordförande
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En organisation under förändring
Landstinget ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. För
att säkra det så har vi under 2014 bedrivet ett omfattande arbete för att utveckla ledningsoch styrprocessen. Vidare här även mycket kraft och energi lagts på bildandet av Region
Kronoberg.
Under 2014 har vi förändrat vår budget- och uppföljningsprocess för att skapa tydliga mål och
strategier för de kommande åren. Ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om
vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. I tidigare
medarbetarenkäter framgår att vi har haft brister i delaktighet och målkvalitet. Därför har vi arbetet
mycket med att involvera många för att skapa en bred förankring för det som identifierats som viktiga
utvecklingsområden för de kommande åren.
Vi har lagt grunden för de kommande åren genom att gå från en upplevd otydlighet till ett tydligt
fokus genom långsiktiga strategier som kan mätas och följas upp under hela perioden. Samtidigt har vi
startat ett arbete kring att stärka vår organisationskultur. Kultur är något som uppstår när människor
arbetar tillsammans för att nå mål och lösa uppgifter. Med rätt kultur förbättras våra möjligheter att nå
målen, som ytterst ska ge mervärde till våra invånare.
Året har också präglats av att regeringen tillstyrkte landstingets ansökan om att få bilda region. Detta
innebar landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret och bildar Region Kronoberg från 1
januari 2015. Syftet är att skapa en samlad demokratisk arena med ett tydligt och starkt regionalt
ledarskap, där utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov.
Det är också självklart att lyfta fram de fantastiska insatserna som våra medarbetare har gjort under
2014. Trots allt är det viktigaste att våra invånare får den hjälp som vi kan erbjuda. Jag kan konstatera
att i de nationella patientenkäter som genomförts under året får vi generellt sett väldigt goda betyg.
Blickar vi framåt så är det särskilt en utmaning som vi måste fortsatt ha fokus på. Det är att rekrytera,
behålla och utveckla personal. Vi har under året tidvis haft svårt att ha full bemanning, vilket vi delar
med andra landsting. Personal- och kompetensförsörjning är en förutsättning en långsiktig och hållbar
utveckling.

Martin Myrskog
Regiondirektör
Årsredovisning 2014
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Det här är Landstinget Kronoberg
Landstinget Kronoberg ansvarar för hälso- och sjukvården i Kronobergs län. Vårt mål är att
vara ett kvalitetsstyrt landsting. I årets Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet
och effektivitet placerar sig Kronoberg näst högst upp bland Sveriges landsting och regioner,
sett till samtliga indikatorer.
•
•
•

•

Kronoberg har 189 128 invånare, vilket är knappt två procent av Sveriges befolkning.
Länet består av åtta kommuner: Växjö, Ljungby, Älmhult, Tingsryd, Uppvidinge, Lessebo,
Markaryd och Alvesta.
Medborgarna i Kronoberg betalar 11,21 kronor för varje intjänad hundralapp i landstingsskatt,
från och med 2014. Det motsvarar riksgenomsnittet. Från och med 2015 gäller 11,60 kronor
för varje intjänad hundralapp.
Landstinget Kronoberg omsätter nästan 5 000 miljoner kronor på ett år. Skatten är den största
intäkten. Hälso- och sjukvården är den största kostnaden.

Organisation
• Sedan valet 2014 leds Landstinget Kronoberg av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet.
• Verksamheten är organiserad i nio centrum och landstingets kansli.
• Landstingsdirektören är den högsta tjänstemannen. Han heter Martin Myrskog.
Medarbetare
• 5 600 medarbetare
• Cirka 60 olika yrkeskategorier
• 46 år i medelålder
• 78 procent av medarbetarna är kvinnor
• Den största yrkesgruppen är sjuksköterskor
• 56 procent av landstingets totala kostnader är personalkostnader
Vård och tandvård
• 32 vårdcentraler, varav 11 privatdrivna
• 2 sjukhus (Växjö och Ljungby) och 2 akutmottagningar
• 17 folktandvårdskliniker och 9 kliniker inom specialisttandvården
• Rättspsykiatrisk regionklinik
• Vuxen-, samt barn- och ungdomspsykiatri
• Hälso- och sjukvården svarar för 94 procent av landstingets totala kostnader
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Förvaltningsberättelse

1.1 Sammanfattning
Landstinget Kronoberg har under 2014 utfört en mycket god vård till medborgarna inom Kronobergs
län. Produktionen har varit generellt sätt lägre jämfört med samma period förra året, med bland annat
färre antal vårddagar.
Tillgängligheten till vården har generellt varit god under året. Per december 2014 var:
 Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent.
 93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar.
 88 procent fick ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar, och 70 procent
väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar.
 94 procent fick behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 80 procent
väntade mindre än 60 dagar.
Antal medarbetare ökade under verksamhetsåret som till stor del bestod i nyrekrytering till
vårdrelaterade yrken, bl.a. ST-läkare och sjuksköterskor. Det är svårare att rekrytera färdiga
specialistläkare och specialistsjuksköterskor, vilket resulterade i ökande inhyrningskostnader.
Personalomsättningen var högre bland specialistläkare, psykologer och sjuksköterskor.
Vi är mitt i en generationsväxling som fortsätter även de närmaste åren, där pensionsavgångar och en
rörlig arbetsmarknad kommer att påverka vår bemanning. För att begränsa effekterna har vi fått
utökade anslag till läkarförstärkning av utbildningsläkare. Vi har höjt studielön för sjuksköterskor för
vidareutbildning till specialistsjuksköterska, satsning på traineeprogram och en förbättrad
introduktion. Viktiga insatser för att rekrytera, utveckla och behålla våra sjuksköterskor.
2014 års resultat på 149 miljoner kronor, exklusive engångsposter, är 49 miljoner högre än budget och
en förbättring med 129 miljoner kronor jämfört med 2013. Den främsta orsaken till den högre
resultatnivån är skattehöjningen med 56 öre som gjordes inför 20141. Skattehöjningen motsvarar 193
miljoner kronor i ökade intäkter. Landstinget har under 2014 också haft ett positivt utfall i de
specialdestinerade statsbidragen och ett positivt resultat i pensionsförvaltningen.
För att bedöma huruvida Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning,
måste resurserna ställas mot vårdens resultat. Resultatet i sin tur behöver vara kopplat till hälso- och
sjukvårdens respektive tandvårdens övergripande mål. En sammanvägning av måluppfyllelsen för
verksamhetsmål för god vård och landstingets finansiella mål, resulterar i bedömningen att
Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

1

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2013 om en skattehöjning 2014 med 56 öre, vilket innebar en skattesats på
11,21 kronor.
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1.2 Ett gott liv i ett livskraftigt län
Landstinget Kronobergs vision är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Målet är att vara ett
kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt för
människan.

Långsiktiga mål 2017:












har kronobergarna en god hälsa och trivs i ett livskraftigt Kronoberg
har medborgarna ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård
väljer kronobergarna i första hand vård i Kronoberg
är patienter och närstående mer delaktiga i vården
har vi en hög patientsäkerhet
har vi en sammanhållen vård i rätt tid
placerar sig vår hälso- och sjukvård bland de främsta i nationella och internationella
kvalitetsjämförelser
är vi en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll
har vi lätt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens
har vi en hållbar ekonomi i balans

Ett gott liv - handlar om hälsa – att må bra. Vi vill ge människor möjlighet till en god livskvalitet

utifrån sina förutsättningar.

En god vård - hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde och den

enskilda människans värdighet.

Det goda mötet - varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor. Det goda
mötet är grunden i all kommunikation.

En hållbar utveckling - landstinget ska verka för ekonomisk, ekologisk och social utveckling.
Steg för steg lite bättre - att vara ett kvalitetsstyrt landsting handlar om hur väl vi uppfyller
nationella krav och riktlinjer. Vi arbetar med ett systematiskt förbättringsarbete där vi följer upp,
analyserar, utvecklar och säkrar kvaliteten så att vi stegvis blir lite bättre.
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1.3 Ledning och styrning
Landstinget är en demokratiskt styrd organisation. För att säkerställa God vård finns
övergripande styrdokument. Processer utformas och aktiviteter genomförs för att planera och
följa upp att rätt saker görs på rätt.

Politisk ledning

Landstinget Kronoberg är en demokratiskt styrd organisation. Det viktigaste styrdokumentet är
landstingets budget med flerårsplan och finansplan där landstingsfullmäktige fastställer mål, inriktning
och ekonomiska förutsättningar inför varje nytt verksamhetsår.

Demokratiutveckling - medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt att stärka och utveckla den demokratiska processen. Förtroendevalda från
beredningar och utskott i landstinget har under året gemensamt genomfört medborgardialogaktiviteter
i Växjö och Ljungby kommun. De förtroendevalda har fört en dialog med medborgarna om aktuella
frågor inom landstingets verksamhet och har samtidigt informerat om landstingets medborgarpanel.
Under året har två paneler genomförts. Dessa har handlat om attityder till att nå sin patientjournal på
nätet samt vad paneldeltagarna ville och behövde veta inför bildandet av Region Kronoberg.
Paneldeltagarnas svar angående information om Region Kronoberg användes sedan som en del i
underlaget för den informationskampanj som sedan genomfördes.

Ett kvalitetsstyrt landsting

Arbetet med att leda och styra Landstinget Kronoberg utgår från landstingets vision, mål, värdegrund
och budget med flerårsplan. Respektive centrum upprättar utifrån budget verksamhetsplaner i
överenskommelse med landstingsdirektören. Dessa fastställs av landstingsstyrelsen.
Under året har ett genomgripande arbete gjorts för att säkerställa en bättre budget- och
uppföljningsprocess. Budgetdokumentet för 2015 bygger på det balanserade styrkortet för att bredda
fokus från ekonomi till övriga målområden. För att få en fokusering av hela organisationen har ett fåtal
nyckelfaktorer fastställts av fullmäktige. Budgeten kan beskrivas utifrån en strategikarta som tagits
fram. Den är uttryckt i det balanserade styrkortets fyra olika perspektiv. Perspektiven skapar en helhet
där strategier och mål ger en tydlig koppling till landstingets vision.
Medborgar-/patientperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta befolkningens behov och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla
våra medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet beskriver hur vi ska använda våra resurser för
att få en sammanhållen hälso- och sjukvård med högsta 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, har landstingsstyrelsen
fastställa en landstingsövergripande verksamhetsplan som beskriver hur strategierna ska genomföras.
Verksamhetsplaner har sedan tagits fram på alla nivåer i landstinget. Det betyder att de övergripande
målen i budgeten har brutits ner till enskilda enheter i vår organisation.
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Region Kronoberg 2015

Arbetet inför bildandet av Region Kronoberg 2015 med en sammanslagning av Landstinget Kronoberg
och Regionförbundet södra Småland har genomförts i enlighet genomförandeplanen.
Det nya regionfullmäktige, som hade sitt första sammanträde i november 2014, fastställde den slutliga
politiska organisationen, med arbetsordningar och reglementen samt arvodesreglemente. Regionbildningskommittén som har varit styrgrupp för regionbildningsarbetet avslutade därmed sitt uppdrag vid
årsskiftet. Landstingsdirektören som i juni utsågs till regiondirektör i Region Kronoberg har
lett arbetet med att forma den nya verksamhetsorganisationen. Utgångspunkten för arbetet har varit att
skapa en verksamhetsorganisation som följer strukturen i den nya politiska organisationen med
regionstyrelse och nämnder. Arbetet har genomförts i samverkan med medarbetare och de centrala
samverkansorganen i landstinget och regionförbundet. Detsamma gäller uppdraget att forma de nya
lokalerna i Regionens hus i centrala Växjö. Inflyttningen är planerad till försommaren 2015.

Sydsvensk regionbildning

Den ideella föreningen sydsvensk regionbildning bildades 2012. Föreningens uppgift är att ta fram
underlag för eventuellt beslut om en ansökan om bildande av en ny gemensam region från 2019,
omfattande Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne. Partnerna har bildat ett antal gemensamma
arbetsgrupper inom sydsvensk regionbildning som arbetar med fokus på gemensamma hälso- och
sjukvårdsfrågor, kultur, kollektivtrafik, infrastrukturplanering, demokrati och hållbar regional
utveckling i Sydsverige. Parterna enades i november 2014 om att fortsätta det fördjupade samarbetet
men har under arbetet funnit enighet i att inte gå vidare med att bilda en ny storregion för närvarande.
Formerna för det fördjupade samarbetet är inte klart men arbetet i den ideella föreningen fortgår under
2014-2015.

Vårdval
Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

Utveckling av kvalitetsredovisning

Underlätta kronobergarens aktiva val

Nyckeltal presenteras på
respektive vårdcentral

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser

Utveckla den förebyggande vården

Pågår

Utveckla ersättningsmodeller för övrig
specialiserad vård

Hög kvalitet

Pågår

Utveckling av kvalitetsredovisning för att underlätta kronobergarnas aktiva val

Ett motiv för valfrihetssystem inom primärvård är att öka kvaliteten genom konkurrens mellan olika
vårdaktörer, där medborgarna kan välja vårdcentral. Under 2014 har kronobergarna gjort 31000 aktiva
val. Totalt finns nu 32 vårdcentraler varav 11 drivs av privata vårdgivare. Sedan starten har det
tillkommit sju vårdcentraler.
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Under 2014 har arbetet med att utföra det politiska uppdraget med medicinskt fördjupade granskningar
på vårdcentralerna fortsatt. Terminsbaserade uppföljningar i form av dialogmöte har genomförts med
varje vårdgivare.
Under året har förberedelser skett för den fria listning över länsgränserna som införs i samband med
den nya patientlagens införande 1 januari 2015.

Den förebyggande vården

Landstinget Kronoberg har en folkhälsoavdelning som arbetar med att utveckla det förebyggande
hälsoarbetet. Arbetet med att stödja landstingets hälsoorientering har fortgått. Till stor del har arbetet
varit sammankopplat med implementering av socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder.

Ersättningsmodeller

Inom vårdval- Primärvård utgjorde den fasta delen i ersättningsmodellen, vårdersättningen, 83
procent, vilket var en närmast oförändrad siffra jämfört med 2013. Målen hämtas ur
uppdragsspecifikationen och 2014 har 15 av de totalt 35 nyckeltalen ingått i kvalitetsersättningen.
Under årets första månader arbetades det intensivt med Vårdval hud för att ta fram relevanta IT lösningar för uppföljning, kontroll och ekonomiska regleringar av det nya vårdvalet. Vårdval hud
startade den första april 2014. Ersättningsmodellen baseras på att vårdgivarna får ersättning för utförda
tjänster.
Privata vårdgivare med ersättning från Landstinget Kronoberg har antingen ett upphandlat vårdavtal
(LOU) med landstinget eller en etableringsrätt med ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning
(LOL) eller enligt lagen om ersättning för fysioterapi (LOF). Totalt har landstinget avtal med 14 läkare
varav tio har ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning. När det gäller
fysioterapeuter/sjukgymnaster har landstinget avtal med 24 verksamma fysioterapeuter, varav 21 har
avtal enligt lagen om ersättning för fysioterapi.

Entreprenörskap stimulerar utveckling
Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

Öka medarbetares kunskap om
entreprenörskap

5 innovationsidéer varav 1 realiserad

3 innovationsidéer varav en
realiserad

Ta fram program för idé- och
förbättringsarbetet

20 medarbetare per år utbildas i
förbättringsarbete

Broschyr framtagen i
utbildningssyfte

Entreprenörskap handlar om att ta tillvara kreativitet, stimulera entreprenörstänk och innovationer
bland chefer och medarbetare och ska ses som en del i Landstinget Kronobergs samlade kvalitets- och
förbättringsarbete.
Under året har projektet ”Tillväxt och innovation södra Småland” fortgått med syfte att öka
förutsättningarna för innovation och tillväxt i södra Småland. Projektägare är Regionförbundet södra
Småland och projektet drivs av en projektgrupp bestående av representanter från regionförbundet,
länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Landstinget Kronoberg. Broschyren
”Verktygslåda för innovationer” är framtagen, vilken ger en kort introduktion till några metoder och
Årsredovisning 2014
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verktyg som kan användas för att stimulera innovationer, strukturerar tankar kring en ny idé, ett
problem som upptäckts eller för att tänka nytt kring verksamheten.
Under året har tre innovationer på idéstadiet lyfts till projektledare, varav en medarbetare har fått extra
medel för att ytterligare kunna utveckla sin idé.
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1.4 Omvärldsanalys
Landstingets verksamhet påverkas av ett antal olika områden, befolkningsutvecklingen,
medicinska utvecklingen, den egna kompetensförsörjningen och samhällsekonomin, för att
nämna några. Omvärldens påverkan och flera av de utmaningar som Landstinget Kronoberg
står inför är långsiktiga. Arbetet med strategisk verksamhetsutveckling för att möta dessa
behov har påbörjats.

Nuläge och framtida förutsättningar

Befolkningsutvecklingen ställer ökade krav på vården och det förebyggande arbetet. Kronoberg har en
positiv befolknings-utveckling och den utvecklingen förväntas fortsätta. Den 1 november år 2014 var
antalet invånare i Kronoberg 188 793. Enligt en befolkningsprognos från SCB förväntas invånarantalet
i Kronoberg närma sig 200 000 år 2033 och den grupp som ökar mest är de äldsta, personer över 80 år.
En ökad befolkningstillväxt tillsammans med en högre andel äldre i befolkningen medför att kraven på
hälso- och sjukvården ökar. Det finns ett tydligt samband mellan hög ålder och behov av vård och
omsorg på grund ökad sjuklighet gruppen. Även hur hälsoläget generellt utvecklas i befolkningen i
länet har en påverkan på det framtida vårdbehovet. En stor utmaning är att utveckla vården och det
förebyggande arbetet för att möta dessa behov och bidra till en god och jämlik hälsa i Kronoberg.
Positivt är att flesta Kronobergare upplever att de har en god eller mycket god hälsa. Det gäller för
såväl vuxna som barn och unga i undersökningar genomförda i länet. Andelen som anger att de har en
god eller mycket god hälsa minskar med stigande ålder. Ett annat mått som speglar hälsoutvecklingen
i befolkningen är medellivslängden. Den fortsätter att öka och Kronoberg ligger fortsatt bland de tre
främsta länen i Sverige.

Den medicinska utvecklingen har stor påverkan

Den medicinska kunskapsutvecklingen gör att allt fler sjukdomar kan botas och lindras. Möjligheterna
ökar att förebygga och behandla ohälsa. Det innebär att vi kommer att behandla fler patienter och att vi
därmed kommer att få en ökad volym. Sjukvården kommer att bli bättre på att diagnosticera
sjukdomar och en mycket dynamisk utveckling inom läkemedelsområdet kan förväntas. Medicinsk
forskning och utveckling är viktig. Samtidigt ställs ökade krav på etisk bedömning av vad som är
rimligt.
Kunskapsutveckling och kunskapsstyrning är centrala begrepp för att uppnå långsiktigt kvalitet inom
hälso- och sjukvården. För att stödja och ta tillvara nationell kunskaps-utveckling, få bra styrning för
att införa nya behandlingsmetoder, genomföra nationell läkemedelsstrategi och införa nationella
riktlinjer, behövs en fort-satt utveckling av den medicinska kommitténs och läkemedels-kommitténs
arbete internt och i samverkan inom Södra sjukvårdsregionen. Det krävs också ett nära samarbete med
universitet och högskolor, liksom starka strukturer i vår organisation för forskning och utveckling.
En stor utmaning är att tillgodose medborgarnas krav på tillgänglighet, samtidigt som den medicinska
kunskapen blir alltmer specialiserad och ibland kräver koncentration. För att möta detta, upprätthålla
kvalitet och tillräckliga volymer samt säkerställa akut och planerad sjukvård, krävs en tydlig uppgiftsfördelning nationellt, regionalt och lokalt.
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Stort behov av rätt kompetens

Välfärdssektorn behöver rekrytera 420 000 nya medarbetare fram till år 2020. En tredjedel av
medarbetarna kommer att gå i pension samtidigt som efterfrågan på välfärdens tjänster ökar i takt med
att andelen unga och äldre ökar. Detta ställer stora krav på det långsiktiga arbetet med
kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Att locka människor med rätt kompetens att börja
arbeta inom Landstinget Kronoberg är avgörande för kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Detta
kräver dels ett kontinuerligt utvecklingsarbete av arbetsgivarerbjudandet och att stärka bilden av
arbetsgivarvarumärket. Det kräver också fortsatt stärkt samverkan med olika utbildningsaktörer. Under
2014 har denna utmaning blivit mycket tydlig då vi haft påtagligt svårt att klara vår
sjuksköterskeförsörjning framför allt inom slutenvården.

Satsningar för framtidens vård

Landstingets resurser växer inte i samma takt som behoven. För att säkerställa att vi använder våra
resurser på rätt sätt där behoven är störst, måste vi därför hitta nya arbetssätt. Vi kommer att behöva
förbättra styrning, ledning och samordning ur ett helhetsperspektiv. För att lyckas kommer det att
krävas mer samverkan mellan olika aktörer i nätverket runt patienten samt omfördelning av
arbetsuppgifter mellan professionerna. Nya arbetssätt med mer av öppna vårdformer och hemsjukvård
behöver utvecklas.

Den samhällsekonomiska utvecklingen
Ekonomisk återhämtning

Svensk ekonomi befinner sig i en återhämtnings fas, men återhämtningen går långsammare än vad
som tidigare förväntats. Prognoserna för tillväxten av BNP har gradvis justerats ned för 2014 och
2015. För 2016 förväntas dock Sveriges ekonomi åter vara i balans.
Sveriges Kommuner och Landstings, SKL bedömer att BNP 2014 växer med 1,9 %. För 2015
förväntas tillväxten öka till 2,9 % för att 2016 och 2017 uppgå till 3,2 % resp. 2,3 %.
Det främsta skälet till den lägre tillväxten 2014 och 2015 är en fortsatt svag internationell utveckling
och därmed svag utveckling av svensk export. Omvärldens ekonomier går i otakt och utvecklingen på
viktiga svenska exportmarknader har varit blandad. De geopolitiska osäkerheterna i världen har ökat.
De makroekonomiska effekterna av förd finans- och penningpolitik har varit mindre än förväntat.

Förbättrat skatteunderlaget

Svensk arbetsmarknad har utvecklats bättre än BNP-utvecklingen vilket genererar en ökad
sysselsättning och därmed ett ökat skatteunderlag. Hushållens inkomster är grunden till det
kommunala skatteunderlaget, som i sin tur är landstingens största intäktspost. Måttliga löneökningar
och fortsatt mycket låg inflation under 2014 begränsar dock samtidigt skatteunderlagets tillväxt.
Det slutliga taxeringsutfallet för 2013 blev lite lägre än SKL:s prognos i oktober 2014. SKL bedömer
(februari 2015) att skatteunderlaget 2014 ökar med 3,2 %, 2015 med 5,1 %, 2016 med 5,1 % och 2017
med 4,5 %. Prognosantaganden är något lägre än tidigare publicerade förväntningar p.g.a. främst
antagande om lägre löneökningar de närmaste åren än tidigare beräkningar.
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Landstingssektorns ekonomi
Positivt resultat 2014

Prognosen för landstingens samlade resultat för 2014 är plus 4 miljarder kronor. Resultatet motsvarar
1,5 procent av skatter och bidrag – inte så långt ifrån de 2 procent som brukar anses förenligt med god
ekonomisk hushållning. Resultatnivån har dock till hälften påverkats av en engångsintäkt av
fastighetsförsäljning i Uppsala landsting. Flertalet landsting som har ett resultat på över 2 procent har
klarat detta genom höjd skatt 2014. Fyra landsting kommer att höja skatten 2015.
En avgörande faktor för vilka landsting som klarar sin ekonomi och de som inte klarar sin ekonomi är
befolkningstillväxten. För landet som helhet har befolkningstillväxten varit stark men med betydande
omflyttningar inom landet. För landsting med minskat skatteunderlag ställs extra stora krav på
anpassningar av verksamheten.
Trots en stark befolkningstillväxt utvecklades skatte underlaget relativt svagt under 2014.
Flera landsting har också expanderat sina verksamheter för att möta befolkningstillväxt och också ett
ökat antal asylsökande.

Den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren

De ekonomiska förutsättningarna för de närmaste åren präglas av flera osäkerheter. Utöver den
makroekonomiska utvecklingen i Sverige och världen finns en ökad osäkerhet i de geoekonomiska
förutsättningarna. Just nu tillkommer också osäkerheter som hänger samman med den politiska
situationen i Sverige.
Utvecklingen av Hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården kommer de närmaste åren att stå inför ökade kostnader till följd av den
demografiska förändringen. Landstingen måste möta detta genom fortsatta effektiviseringar och
utveckling av vården.
Ett stort fokus har de senaste åren lagts på att förbättra vården av äldre med stora vårdbehov. Ett annat
fokusområde de senaste åren är att förbättra patientsäkerheten i vården. Båda dessa satsningar har det
gemensamt att konsumtionen av vård minskar om de är framgångsrika och bidragit till att
kostnadsutvecklingen kunnat hållas nere.
De statliga stimulansmedlen för att förbättra tillgängligheten kommer under 2015 att delvis få en ny
inriktning med stark fokus på förbättrade vårdkedjor.
På området cancer finns en särskild statlig satsning och en nationell strategi för att uppnå förbättringar.
SKL konstaterar att specialdestinerade statsbidrag tenderar att öka. SKL konstaterar också att tillfälliga
riktade satsningar kan ha en negativ inverkan på resursanvändningen och skapa tids- och
kostnadskrävande administration.
Ökade kostnader inom både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården.
Under de senaste tio åren har kollektivtrafikens nettokostnader ökat med i genomsnitt 4,7 procent i
fasta priser jämfört med ett genomsnitt på 2 procent för hälso- och sjukvården. Idag står
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kollektivtrafiken för 8 procent av kostnaderna i landstingen. Tågtrafiken står för den större delen av
kostnadsökningen.
Kostnadsutveckling för läkemedel
SKL räknar för 2014-2018 med att oförändrade kostnader för läkemedelsförmånen om man bortser
från läkemedel mot Hepatit C där kostnaderna beräknas till 1,2 miljarder 2015.
Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel bedöms öka med 4 % 2015 och drygt 3 procent per år de
närmaste åren.
Fler asylsökande
Antalet asylsökande väntas 2014 bli drygt 80 000 och omkring 100 000 2015 enligt migrationsverkets
bedömning. Det är nästan fyra gånger fler än tidigare år. SKL konstaterar att landstingens kostnader
inte täcks av de statliga ersättningar de erhåller. Ett ökat antal asylsökande är såväl en organisatoriskt
som ekonomisk utmaning för landstingen. SKL har formellt begärt förhandlingar med regeringen för
att höja ersättningen, hittills utan framgång.
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1.5 Måluppfyllelse God Vård
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården. I kommande avsnitt beskrivs hur Landstinget Kronoberg har arbetat
med att uppfylla god vård utifrån perspektiven att vara: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, tillgänglig samt jämlik.
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. En god ekonomisk hushållning har för Landstinget Kronoberg innebörden att de
finansiella målen är uppfyllda och att landstinget därutöver uppnår goda verksamhetsresultat. Om det
strikt långsiktiga ekonomiska kravet på god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfyllt, ska årets
justerade resultat enligt balanskravet uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Helårsresultatet för 2014 är 156 miljoner kronor. I resultatet enligt balanskravet elimineras
fastighetsförsäljningar, och resultatet uppgår då till 149 miljoner kronor vilket motsvarar 3,1 procent.
Vi uppfyller därmed kravet på en god ekonomisk hushållning 2014 vad gäller det finansiella målet.
För att bedöma huruvida Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning,
måste resurserna ställas mot vårdens resultat. Resultatet i sin tur behöver vara kopplat till hälso- och
sjukvårdens respektive tandvårdens övergripande mål. En sammanvägning av måluppfyllelsen för
verksamhetsmål för god vård och landstingets finansiella mål, resulterar i bedömningen att
Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning.

Folkhälsa
Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

Ohälsotal

Lägst ohälsotal i riket

27,2 (jfr lägst i riket
Stockholms län 22,0)

Införa nationella riktlinjer för riskbruk av
alkohol och ohälsosamma matvanor

Antal förskrivna FaR-recept ≥2000

1 641 st

Införa nationella riktlinjer för riskbruk av
alkohol och ohälsosamma matvanor

Andel patienter över 18 år som
tillfrågats om fysisk aktivitet ≥70 %

18 %

Införa nationella riktlinjer för riskbruk av
alkohol och ohälsosamma matvanor

Andel tillfrågade patienter över 18 år
om alkoholvanor ≥40 %

17 %

Införa nationella riktlinjer för riskbruk av
alkohol och ohälsosamma matvanor

Andel tillfrågade patienter över 18 år
om ohälsosamma matvanor ≥40 %

8%

Införa nationella riktlinjer för riskbruk av
alkohol och ohälsosamma matvanor

Andel tillfrågade patienter över 18 år
om tobaksvanor ≥70 %

34 %

Landstinget Kronoberg ska arbeta för en bättre hälsa hos patienter, medborgare och medarbetare. Den
långsiktiga strategiska målsättningen är att skapa en god och jämlik hälsoutveckling hos
kronobergarna. Under året har de prioriterade uppdragen i budget varit föremål för olika aktiviteter.
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Ohälsotal

Det totala ohälsotalet i Kronobergs län är 27,2, vilket är strax under riket. Det finns en skillnad mellan
könen, ohälsotalet är högre bland kvinnor än män. Kvinnorna i Kronobergs län har också ett högre
ohälsotal än riksgenomsnittet medan männen har lägre.

Självskattad hälsa

I den nationella folkhälsoenkäten, allmänt hälsotillstånd 2011-2014, angav 73 % av respondenterna i
länet att de har en bra eller mycket bra hälsa, detta placerar Kronoberg i höjd med riksgenomsnittet.

Bra självskattad hälsa
Norrbottens län
Gotlands län
Värmlands län
Västernorrlands län
Kalmar län
Skåne län
Riket
Jönköpings län
60

65

70

75

80

Figur 1. Andel som uppgav ’Bra eller mycket bra hälsa.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenheten 2011-2014

Riskbruk av alkohol

En handlingsplan (14LTK25-56) för implementering av de nationella riktlinjerna för riskbruk av
alkohol har tagits fram. Planen godkändes och beslutades i strategigruppen för kvalitet och
verksamhetsutveckling samt landstingets ledningsgrupp under hösten 2014. Samordning och
handläggning av planen har skett på folkhälsoenheten med stöd av en arbets- och referensgrupp. Under
året har utkast till medicinska riktlinjer för riskbruk av alkohol utarbetats, beslut beräknas 2015.

Ohälsosamma matvanor

Folkhälsoenheten har under våren 2014 samordnat en arbetsgrupp ”matvanor”. Gruppen har tagit fram
en modell avseende struktur för arbetet med matvanor utifrån ett behandlarperspektiv. Ett samarbete
med folkhälsoenheten i Jönköpings läns landsting inleddes våren 2014 och ett gemensamt underlag för
struktur för arbetet med matvanor samt definition av kompetenskrav togs fram. Underlaget
förankrades i strategigruppen för kvalitet och verksamhetsutveckling den 15 september.
I samarbete med FoU Kronoberg påbörjades under hösten 2014 ett projekt som avser att beskriva
nuläget för hälso- och sjukvårdens arbete gällande kompetens och struktur för stöd till patienter med
ohälsosamma matvanor samt regionens sammanhållna arbete med matvanor och nutrition. I projektet
ingår också att utvärdera modellen som tagits fram samt utvärdera tillämpbarheten i socialstyrelsens
webbutbildning ”samtal och råd om bra matvanor”. Projektet syftar till att skapa ett underlag för
beslut om resurser, kompetens och struktur för arbetet med matvanor och nutrition, med målet att
kunna arbeta enligt de nationella riktlinjerna.
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Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården innebär att alla val och beslut baseras på
rekommendationer med utgångspunkt från bästa tillgängliga medicinska kunskap.

Forskning och utveckling

Under 2014 har en inventering gjorts om vilka kvalitetsregister vi deltar i. Kartläggningen visar att vi
deltar i 119 kvalitetsregister och att täckningsgraden för registren varierar kraftigt. I det kommande
arbetet ska en prioritering göras av vilka kvalitetsregister vi ska delta i och målet är att
täckningsgraden för dessa bör vara ≥90%
Forskning som leder till att ny kunskap tas fram, samt utveckling är grunden för att driva vården
framåt. Under 2014 fördelade vi 2 223 000 kronor till projekt i vår egen organisation och 90 000 till
projekt med samarbete mellan landstinget och länets kommuner. Totalt pågår ca 90 FoU-projekt i
landstinget. Utöver detta deltar fler personer i regionala och nationella forskningsprojekt.

Cancervård
Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

Arbeta med förebyggande insatser för
att minska risken för att få cancer

Minska risken att få cancer

Pågår via
Folkhälsoavdelning
med fokus
tobakasvvänjning och
tobaks-prevention
samt information om
hälsosamma solvanor

Arbeta med insatser för tidig upptäckt
av cancer.

Tidig upptäckt av cancer

Mammografiscreening
Ökning av
cellprovsscreeening
Infört
koloskopiscreening
inom ramen för
nationell studie

Införa cancer rehabilitering enligt
vårdprogram

Cancer rehabilitering infört enligt vårdprogram

Infört

Det pågående arbetet med förebyggande och tidiga insatser i syfte att minska cancer pågår enligt de
framtagna handlingsplanerna med insatser för bland annat minskat tobaksbruk, bättre solvanor och
gott deltagande i screeninginsatser. Inom Regionalt Cancercentrum (RCC) syd har ett förslag till en
gemensam cancerstrategi för åren 2015-2018 tagits fram. Landstinget Kronoberg deltar aktivt i arbetet
med preventionsavsnittet som omfattar förslag på insatser som rör bland annat tobaksbruk, solvanor,
ökat deltagande i screeningprogram och utbildningssatsningar.
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Under första halvåret har planeringen för kontaktsköterskeutbildning genomförts och sådan startade i
oktober vid Linné universitetet. Två nya acceleratorer är på plats i den nya byggnaden. Ett
rehabiliteringsteam för cancer har etablerats och påbörjat sin verksamhet.
Ett förslag till regional cancerplan har tagits fram inom Regionalt Cancer Centrum Syd med
deltagande från alla landsting/regioner och denna kommer snart upp för politiskt beslut.
Efter ett genomgripande arbete med produktions- och kapacitetsplanering på skopienheterna ses nu en
markant ökad tillgänglighet som bland annat resulterat i att köerna vid skopienheten på
centrallasarettet i Växjö försvunnit.

Stroke
Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

Snabbt omhändertagande vid akut stroke

Överlevnad inom 28 dagar efter att ha
drabbats av sjukhusvårdad stroke
(Andel patienter som avlider inom 28 dagar
efter att ha drabbats av sjukhusvårdad stroke
ska vara lägre än riksgenom-snittet)

CLV 11,7 % LL
13,3 % (bra
resultat. Riket
brukar ligga kring
14 %)

Andel strokepatienter som vårdats på stroke
enhet (Växjö)

90 procent

90 %

Andel strokepatienter som vårdats på stroke
enhet (Ljungby)

90 procent

98 %

Andelen patienter som vårdas på strokeenhet är 98 procent i Ljungby och 90 procent i Växjö. En
utmaning är att få fler patienter direkt till strokeenhet från akuten.
Strokeprocessarbetet har startat som pilot för den nya processorienterade styrmodellen i landstinget. I
Ljungby har man påbörjat ett arbete med Hemrehab för strokepatienter. Vi kan konstatera att andelen
patienter som vårdas på strokeenhet har förbättrats och vi når nu målet men att det kvarstår ett
förbättringsbehov avseende direktinläggning på strokeenhet. Tid till trombolys (door to needle) har
förbättrats jmf med 2013, men målet har ändrats från 60 till 30 minuter och det betyder då att vi inte
når målet. Dödligheten inom 28 dagar vid sjukhusvårdad stroke är 11,7procent0 för CLV och 13,3 för
LL, vilket är ett bra resultat. Det man nu på båda medicinklinikerna behöver jobba extra med är ”andel
patienter med direktintag strokeenhet/IVA” och ”tid till trombolys”.
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Vård vid psykisk ohälsa
Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

Antal patienter i öppenvård inom
vuxenpsykiatrin

Ökat antal

Ökar

Andelen patienter som enbart vårdats i öppenvård har ökat jämfört med föregående år vilket är
förenligt med målet i budget 2014. Arbetet med att utveckla vårdprocesser framförallt genom att ta
fram vårdriktlinjer och enhetsriktlinjer har genomförts under året. Öppenvårdsarbetet, enligt ny
framtagen modell med patientgenomgångar för varje behandlare, har följts upp. I relation till 2013 har
vårdbehovet ökat.
Barn och ungdomars psykiska hälsa
Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

Utveckla processer för god tillgänglighet

God tillgänglighet till utredning och behandling inom
BUP

Delvis
uppnått

Utveckla samverkan

God samverkan med skola och socialtjänst i länets
kommuner

Uppnått

Barn och ungdomshälsan (BoUH) utgör tillsammans med mödra-barn-hälsovårds psykologerna
(MBHV) en enhet med en gemensam chef. Enheten är Landstinget Kronobergs första linje för barn
och ungdomar med lättare och måttlig psykisk ohälsa. Barn och ungdomshälsan har under 2014 tagit
emot 2287 besök (799 unika individer/ärenden). Verksamheten utvärderas fortlöpande ur flera
perspektiv och samverkar tätt med SKL.
Barn- och ungdomshälsan deltar i två olika mätningar initierade från SKL, varav den ena mätningen
har sin bakgrund i att man från SKL:s sida vill hitta mätpunkter och ledtider för första linjen
uppdragen på nationell nivå. Där har Barn- och ungdomshälsan varit med och utformat mätmetoden.
Den andra mätningen handlar om att barnet, ungdomen eller dennes föräldrar skattar sin hälsa enligt
SDQ vid första och inför sista besöket, samt att behandlaren gör en funktionsskattning enligt C-GAS.
Mätningarna ligger till grund för att utvärdera verksamheten, och för att på nationell nivå hitta rätt
mätverktyg för utvärdering.
Tillgänglighet till barn och ungdomshälsan har inte ingått i den vanliga vårdgaranti mätningen.
Mätningen har skett i verksamheten. Därför finns inga uppgifter kring om väntan är orsakad av
medicinsk orsakad väntan, patientvald väntan eller särskild orsakad väntan vilket skapar en något
otydlig bild av hur hög tillgängligheten är.
Barn och ungdomspsykiatrin har under 2014 aktivt arbetat med att analysera tillgänglighet, flöden
och processer i syfte att öka tillgänglighet till fördjupad utredning och behandling. Tillgänglighet till
behandling har under 2014 ständigt förbättrats och var vid årets slut 94,3 % (ack 2014). Verksamheten
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har i sina försök att öka tillgängligheten till fördjupade utredningar förändrat sin organisation, ändrat
ansvarsområden, förändrat chefsansvar och köpt utredningar av extern aktör.
Samverkan mellan kommunernas socialtjänst och länets skolförvaltningar/elevhälsa förbättras hela
tiden genom olika insatser. I länets överenskommelse kring psykisk ohälsa för barn och unga har
överenskommelse genomförts mellan landstinget, kommunernas socialtjänst och skolförvaltningarna.
Arbete pågår med gemensamma utbildningsinsatser för att öka användningen av samordnade
individuella planer (SIP). Utbildningsplaner är framtagna kring kognitivt stöd i samarbete med bland
annat specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

De mest sjuka äldre
Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

Slutenvård

Minska undvikbar slutenvård 10 %

Uppnått

Återinläggningar

Minska återinläggningar 10 %

Uppnått

Riskbedömningar

Andel riskbedömningar Senior Alert 80 %

55 %

Vidtagna åtgärder

Andel vidtagna åtgärder i Senior Alert 100 %

88 %

Svenska palliativregistret

Andel dödsfall registrerade i Svenska palliativregistret
ska öka

97 %

Brytpunkts samtal

Andel genomförda brytpunktssamtal (registrerade i
journal) ska öka

49 %
(tidigare 47
%)

Linneaprojektet
Under perioden har Linnea-9 genomförts. Som tidigare år genomförs Linneaprojekten genom så
kallade genombrottsprojekt med 4 lärandeseminarier.
Handlingsplan ”bättre liv för sjuka äldre”
Ett av handlingsplanens mål dvs. en säkerställd minskning av återinläggningar inom 4 veckor till
somatisk korttidsvård jämfört med baseline har under 2014 uppfyllts.
Bland viktiga strategier kan nämnas ”Säker utskrivning” som används i slutenvården, att patienterna
följs upp antingen via telefonsamtal från vårdavdelning och via kommunernas distriktssjuksköterskor
efter utskrivning samt att patientens läkemedelslista kvalitetssäkras i samband med utskrivning från
sjukhus via en enkel läkemedelsgenomgång enligt gällande författning. Ett kliniskt
bedömningsinstrument i kommunal hemsjukvård håller på att implementeras för att öka kvaliteten i
distriktssköterskornas kliniska bedömningar i kommunal hemsjukvård.
När det gäller palliativ vård har den palliativa vården förbättrats med drygt 9 procent genom framför
allt bättre smärtskattning och fler vid behovsordinationer mot ångest.
Antalet uppföljningar i demensregistret har ökat under kvartalet.
Samarbete med kommunerna för ökad registrering i palliativregistret av brytpunktsamtal och bättre
samarbete kring smärtskattning och ordinering av smärtstillande har påbörjats. Gemensam utbildning
på vårdcentralerna med kommunsköterskor planeras med hjälp av Palliativa teamet.
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En säkrare läkemedelsbehandling för våra äldre utvecklas genom läkemedelsgenomgångar och bättre
uppföljning.
Implementering av länets handlingsplan för 2014 pågår. SKL- satsningen ”Bättre Liv för sjuka äldre”
avslutas vid årsskiftet. Tvärgrupp äldre har fått uppdraget att ta vara på resultaten från projektet och
fortsätt arbetet i vårt län.
Projekt gällande samverkan med ambulanssjukvården har genomförts och utvärderat i Uppvidinge och
Alvesta. I Alvesta fortsätter samarbetet och hittar nya former.
Mobil läkare har anställts i Växjö, med något annorlunda uppdrag och arbetssätt än det som tillämpats
i Ljungby. Vårdcentralerna Birka och Hovshaga deltar i projektet, tillsammans med Växjö kommun.
Vi sprider goda exempel på arbetssätt gällande Fast vårdkontakt. Detta gäller även hur man kan
använda samordnad individuell plan (SIP), bland annat håller kommungruppen i Växjö att ta fram en
gemensam rutin.

Läkemedel
Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

2013

Följsamhet till läkemedelskommitténs
riktlinjer för utskrivning av läkemedel

Ökad följsamhet.

79,3 %

79,7 %

Andelen 80 år och äldre som använder 10
eller fler läkemedel samtidigt

Minskad andel

18,7 %

18,5%

Andelen 80 år och äldre som använder 3
eller fler psykofarmaka samtidigt

Minskad andel

8,7 %

8,5 %

Antal antibiotikarecept per 1000 invånare

Minska

310

334

Läkemedelsanvändning
Läkemedelskommittén tar fram en rekommendationslista, som stödjer läkemedelsförskrivningen och
ger en grund för uppföljning. Hur läkemedel ordineras och hanteras har stor betydelse för patientsäkerheten. Det kan gälla olämpliga val av läkemedel och doseringar eller ordinationer som
missuppfattas. Läkemedel som står för 90 procent av enheters läkemedelsförskrivning (som är
förstahandsrekommenderade läkemedel) kan användas som en jämförelse för likartade enheter.
Årets resultat får anses vara tillfredsställande. Ändringar av rekommendationer har av ekonomiska
skäl gjorts för insulin och warfarin vilket bidrar till att hålla nere resultatet då tidigare
förstahandspreparat ligger kvar eftersom ändring av denna typ mediciner tar relativt lång tid.
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Andelen 80 år och äldre som använder 10 eller fler läkemedel samtidigt
Under året en något ökad andel. Mycket stor spridning finns mellan de olika vårdcentralerna delvis
beroende på patientklientel, äldreboenden, tradition med kommunsamarbete med mera (varierar
mellan 6 procent och 32 procent).
Ett betydande redovisningsproblem är tidvis bristande överensstämmelse mellan patientens läkemedel
i Pascal/ApoDos och uppdatering i Cambio Cosmic läkemedelsmodul. Policy i olika kommuner och
vårdcentraler angående vad som finns på läkemedelslistan respektive tas på generell delegation
påverkar även numerären.
Andelen 80 år och äldre som använder 3 eller fler psykofarmaka samtidigt
Vi ser här en försiktig ökning. Det är fortsatt stor spridning mellan de olika vårdcentralerna cirka 6-13
procent. En minskning av nuvarande nivå är önskvärd på gruppnivå.
Andel äldre med olämpliga läkemedel (SKL)
Måttet ingår i Äldre satsningen och här ser vi en fortsatt positiv trend i fortsatt sjunkande siffror.
Fortsatt information samt översyn av förskrivning behövs för att fortsätta förbättra data. Dessutom bör
observans finnas på patienter som är yngre än måttet anger och redan där påverka förskrivningen.
Det bör påpekas att alla dessa läkemedel är godkända av läkemedelsverket och att en del av dessa
läkemedel har indikation som till exempel inkontinens som främst drabbar äldre varför behandling av
dessa patienter som bieffekt ger sämre statistik. Sammantaget har det över åren skett en klar
förbättring.
Andel äldre med antiinflammatoriska läkemedel (SKL)
Måttet ingår i Äldresatsningen och här ser vi en fortsatt positiv trend i fortsatt sjunkande siffror.
Fortsatt information samt översyn av förskrivning behövs för att fortsätta förbättra data. Dessutom bör
observans finnas på patienter som är yngre än måttet anger och redan där påverka förskrivningen.
Tyvärr är smärta ett betydande problem för många äldre och smärtbehandling har stor betydelse för
bättre livskvalitet. I de fall det behövs antiinflammatoriska läkemedel till exempel som tillägg eller
istället för morfinpreparat är det viktigt att välja sådana med relativt sett lägre biverkansrisk.
Antal antibiotika recept per 1000 invånare
Det noteras en påtaglig minskning vilket är i överenstämmelse med målformuleringen. I stort sett alla
Vårdcentraler har minskat antalet recept men spridningen är mer än 100 recept per 1000 listade.
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Säker hälso- och sjukvård
Patientsäkerhetsarbete handlar om att uppmärksamma risker och förebygga negativa
händelser genom ett metodiskt arbete i vardagen. Arbetet ska ha ett uttalat patientfokus där
patientens erfarenheter tillvaratas. Genom att minimera antalet vårdskador undviks onödigt
lidande, kvalitetsbristkostnaderna minskar och resurser kan frigöras för annan vård.

Patientsäkerhet

Patientsäkerhetsarbetet på central nivå har fortsatt på samma sätt med ärendehantering,
händelseanalyser och ett par inspektioner från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) i enskilda
ärenden. Statsbidraget (som i år finns för sista året) används som tidigare för att möjliggöra
patientsäkerhetsnätverket. Ett infektionsverktyg är infört och validering av mätmetoden är delvis
genomförd varför bättre mätningar kan ske 2015. Trots mycket arbete är andelen vårdrelaterade
infektioner är i princip oförändrad. En nationell Punkt Prevalens Mätning (PPM) gjordes under 2014
där Kronoberg låg högt. Egna mätningar enligt SKLs modell gjorda under 2014 visar samma bild.

Ett arbete med att förbättra avvikelserapportering behöver göras. Landstinget Kronoberg har under
2014 fortsatt arbetet med att utbilda, handleda och utveckla avvikelsehanteringssystemet Synergi för
en ökad användbarhet. Riktade utbildningar i statistik- och analysuttag samt bearbetning har
genomförts månadsvis. För året ses en marginell minskning av antalet rapporterade avvikelser vilket
kan beror på en ökande mognad i vad som skall betraktas som avvikelser men det kan också vara ett
tecken till att man inte skriver avvikelser – i säkerhetskulturenkäten framkom brister i detta.
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1.6 Tillgänglighet och produktion
Varje patient ska ha en tillgänglighet till hälso- och sjukvården som är rimlig med
utgångspunkt i bedömt behov.
TABELL: Nyckeltal från budget 2014
Nyckeltal 2014

Mål

Utfall
2014

2013

Andel besvarade samtal vid telefon för rådgivning eller tidsbeställning
på vårdcentral motsvarande 0 dagar till kontakt

100 procent

96,7 %

98,8 %

Andel patienter av dem som omfattas av vårdgarantin som fick
komma på ett läkarbesök i primärvården inom 7 dagar

100 procent

92,5 %

93,9 %

Andel patienter av dem som omfattas av vårdgarantin som har väntat
mindre än 90 dagar till läkarbesök inom planerad specialiserad vård

100 procent

88,4 %

92,9 %

Andel patienter av dem som omfattas av vårdgarantin som har väntat
mindre än 60 dagar till läkarbesök inom planerad specialiserad vård

100 procent

70,4 %

60,6 %

Andel patienter av dem som omfattas av vårdgarantin som väntat
mindre än 90 dagar på behandling inom planerad specialiserad vård

100 procent,

94,3 %

95,2 %

Andel patienter av dem som omfattas av vårdgarantin väntat mindre
än 60 dagar behandling inom planerad specialiserad vård

100 procent

79,5 %

72,6 %

Andel patienter som omfattas av psykiatri-överenskommelsen inom
BUP som fått ett besök inom 30 dagar

100 procent

81 %

100 %

Andel patienter av dem som omfattas av psykiatriöverenskommelsen
inom BUP som väntat mindre än 30 dagar av antal väntande till
fördjupad utredning/behandling

100 procent

74,2 %

67 %

Andel patienter vid landstingets akutmottagningar som fått vård inom
akutvårdsgarantins 4 timmar CLV

≥90 procent

80 %

80 %

Andel patienter vid landstingets akutmottagningar som fått vård inom
akutvårdsgarantins 4 timmar LL

≥90 procent

85 %

85 %

Andel patienter med livshotande tillstånd (prio 1) som nås av
ambulans inom 10 minuter

≥60 procent

58 %

55 %

Tillgänglighet

I december var det fortsatt relativt god tillgänglighet2till vården inom Landstinget Kronoberg:
 Telefontillgänglighet till primärvården var 97 procent.
 93 procent av patienterna fick ett läkarbesök inom sju dagar.
 88 procent fick ett läkarbesök inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar, och 70 procent
väntade mindre än 60 dagar enligt kömiljardens beräkningar.
 94 procent fick behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar och 80 procent
väntade mindre än 60 dagar.

2

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen.
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Landstinget klarar grundkraven för mottagning och behandling för december och fick ta del av
prestationsersättningen.
Fullständig statistik för tillgängligheten och produktionen återfinns i bilaga till årsrapporten.


Akutcentrum
Centrumets verksamhet bedrivs i stort sett i oförändrad omfattning jämfört med 2013. Totalt sett
noteras små förändringar. Tillgänglighetssiffror för akutmottagningarna och ambulansverksamheten
visar små förbättringar och i stort oförändrade produktionsvolymer. Noteras dock en nedåtgående
trend för andel till triage inom 10 minuter för akutmottagningen CLV, vilket förmodligen förklaras av
det sektionslösa arbetssättet.
Barn och kvinnocentrum
Barn- och kvinnocentrum har visat goda resultat för väntetider under 2014. För slutenvårdstillfällen
där centrumet har det medicinska ansvaret redovisas en total minskning av vårddagar och vårdtillfällen
jämfört med motsvarande period 2013. Minskningen av vårddagar och vårdtillfällen hänförs till akut
vård under första halvåret. Antalet förlossningar fortsätter att öka under 2014.
För öppenvården redovisas en totalt ökad produktion för läkarbesök med generella ökningar av akuta
besök och återbesök. För planerade nybesök redovisas en minskning som hänförs till kvinnokliniken.
Kirurgicentrum
Produktionen är fortsatt hög och kötiderna för operation/behandling överlag tillfredsställande.
Tillgängligheten till mottagningsbesök har inom vissa områden varit ansträngd och extra insatser har
gjorts inom ortopedin, endoskopin och hörselverksamheten. Belastningen på vårdplatserna inom
centrumet har både jämnats ut mellan sjukhusen och beläggningsprocenten sjunkit ffa på grund av
mindre inflöde av akuta fall. En satsning på effektivare vårdprocesser för planerade höft- och
knäledsoperation har också bidragit.
Medicincentrum
Antal vårddagar och vårdtillfällen minskar med 5,5 respektive 3,5 procent till följd av fler stängda
vårdplatser. Minskat antal vårdplatser medför ökad risk att patienter inte hamnar på rätt plats (rätt
vårdavdelning och vårdnivå). Alla slutenvårdsavdelningar inom centrumet rapporterar upplevelse av
ständigt ökad vårdtyngd. Antal läkarbesök ökar totalt med cirka 6 procent. Under årets inledning
aktualiserades behovet av enkelrum i samband med utbrott av clostridium difficile. Öppnandet av
avdelning 17 motverkade smittspridning. Färre patienter behövde flyttas och vårdtiderna blev kortare.
Arbetet med verksamhetsutveckling pågår och kösituationen avseende skopiundersökningar
rapporteras vara löst. En särskild akutsektion har bildats inom medicinkliniken Växjö. Under året har
sektionen fokuserat på PM för den akuta verksamheten. Patientsäkerhetsarbetet fortgår
Medicinskt servicecentrum
Inom varje verksamhet mäts regelbundet ett antal svars- och väntetider för utvalda analyser och
undersökningar i syfte att ytterligare bidra till en hälso- och sjukvård i rimlig tid. Bekymmer finns med
att transporter ibland tar lång tid, arbete pågår därför med att förkorta transporttiden för viktiga prover.
Antal undersökningar har ökat något på röntgen och klinisk fysiologi jämfört med 2013. Trenden är att
antalet enkla undersökningar minskar men komplicerade och personalintensiva åtgärder ökar. Antal
analyser för klinisk kemi ligger i nivå med för 2013. Antal analyspoäng har ökar, vilket innebär en
förskjutning mot mer komplicerade analyser.
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Produktionen inom klinisk mikrobiologi 2014 visar på en ökning jämfört med produktionen under
2013. Under första kvartalet drabbades Landstinget Kronoberg av landets första utbrott av Clostridium
difficile typ r027 som kraftigt påverkadeverksamheten. Inom klinisk patologi och cytologi har antalet
patologiremisser och antal prover från vårdcentraler ökat. Ökningen kan inte kopplas samman med
någon specifik förklaring.
Primärvårds- och rehabcentrum
Centrumet har en fortsatt god telefontillgänglighet, men en liten försämring sedan 2013. En förklaring
kan vara ett byte i TeleQ-systemet som medfört en försvåring i uttag av statistik samt inkörningsproblem av systemet. Med få undantag får alla patienter bedömning och råd samma dag. Av uppringda
samtal har 76 procent besvarats inom två timmar, (mål 98 procent.). Variationen i uppringningstiden
är stor.
Andel patienter som efter ett bedömt behov fått ett besök inom 7 dagar har minskat, trots god
bemanning med hjälp av hyrläkare. Variationen mellan vårdcentralerna ligger mellan 88 procent och
100 procent. 64 procent av de som bedömts behöva en läkartid har fått detta samma dag som
vårdbegäran gjordes. Sjukvårdsrådgivningen når inte upp till de nationella tillgänglighetsmålen. Något
färre samtal har hanterats under perioden, på grund av vakanser och sjukfrånvaro.
Vuxenpsykiatri
Andel patienter av de som omfattas av vårdgarantin som väntat mindre än 60 dagar på behandling
inom planerad specialiserad psykiatrisk vård är 88 procent den sista december jämfört med 74 procent
motsvarande dag föregående år. Antalet patienter som hade kontakt med vuxenpsykiatrin var under
2014 4627 jämfört med 4614 2013.
Antalet besök till andra vårdgivare har ökat med 3451 eller 9 procent jämfört med föregående år varav
hembesök ökat med 10 procent. Telefonkontakter med patienter har också ökat. Antalet besök totalt
har ökat vilket beror på att vuxenpsykiatrin arbetar med förbättrade patientflöden.
Rättspsykiatri
Antalet vårddygn i slutenvården har minskat med 1,25 procent eller 500 vårddygn i år jämfört med
2013. Sedan 1 april har 5 vårdplatser i slutenvården stängts för kvinnliga patienter. Öppenvården har
ökat med 5 procent under januari-augusti jämfört med motsvarande period föregående år.
Minskningen av öppenvårdsdygn under andra halvåret beror på utskrivningar. Beläggning på
respektive avdelning är fortfarande jämnt fördelad.
Klinikens ledningsgrupp övervägde under lång tid att avveckla profilinriktningen, vård av kvinnliga
patienter med gravt självskadebeteende. Utifrån genomförd analys under våren 2014 visade det sig att
det inte fanns tillräcklig grund utifrån etiska, medicinska och juridiska aspekter. I samband med att ny
lag (prop 2013/14:119) infördes 2014-10-01 hade klinikens ledningsgrupp redan fattat beslutet om att
avveckla vården av gravt självskadande kvinnor. Kliniken har under 2014 ändrat profilinriktning
vilken kommer att fortsätta utvecklas under 2015. Målet är att denna profilinriktning ska bli en
akutpsykiatrisk avdelning med riksintag gällande särskilt vårdkrävande patienter.
Tandvårdscentrum
Genom ett effektivt patientflöde ska Folktandvården skapa en långsiktigt god tillgänglighet till såväl
akut som planerad vård – en vård utan köer. Akuta patienter får tid enligt plan men endast 6 av 17
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kliniker har lyckats hålla planerade kallelseintervall. Patienttrycket har varit hårt och under året man
har prioriterat att kunna ta emot nya patienter.
Väntetiden vid remiss till specialist är inom vissa specialiteter för lång för icke prioriterade fall. Att
korta väntetiderna inom dessa specialiteter har varit målet, men förutom ett effektivt arbetssätt krävs
det specialisttandläkare på plats och det har inte riktigt lyckats under året. Målet max 3 månaders
väntetid nås inom käk – och ansiktsröntgen och sjukhustandvård. Inom tandreglering har väntetiden
kortats, men det förväntas dröja ytterligare ett år innan man är i mål. Inom övriga specialiteter har det
under året saknats tandläkare och därför har väntetid uppstått inom bettfysiologi, parodontologi,
pedodonti och käkkirurgi.
En effektiv teamtandvård medför också bättre utnyttjande av behandlingsrum och utrustning.
Tandhygienisterna ska göra fler undersökningar än tandläkaren i teamet och andelen undersökningar
hos tandhygienist har ökat från 33 till 37 procent. Ett effektivt arbetssätt med teamtandvård ökar också
produktionen och det blir möjligt att ta emot fler patienter
Antalet patienter har ökat, men patient tiden har ökat mer d.v.s. längre behandlingstid per patient.
Detta är särskilt tydligt när det gäller barnen. Det finns flera anledningar till detta, men en anledning är
många nya unga tandläkare som behöver längre tid per patient. En annan anledning kan vara att de
barn som har mycket karies ofta också har annan problematik som tar resurser och tid i anspråk.
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1.7 Regional utveckling
Landstinget Kronoberg stimulerar till regional utveckling genom att ge bidrag till infrastruktur
och kommunikationer. Landstinget ger också bidrag till kulturinstitutioner i länet och driver en
folkhögskola.
Regional
utveckling

Mål 2014

Utfall 2014

Måluppfyllelse

Regiontrafik buss

Täckningsgrad ≥46

Täckningsgrad 46,0 %

Uppfyllt

Växjö stadstrafik

Täckningsgrad≥43

Täckningsgrad 37,9 %

Ej uppfyllt

Pågatåg

Täckningsgrad ≥35

Täckningsgrad 26,6 %

Ej uppfyllt

Krösatåg nord

Täckningsgrad ≥35

Täckningsgrad 31,6 %

Ej uppfyllt

Krösatåg syd

Täckningsgrad ≥35

Täckningsgrad 26,9 %

Ej uppfyllt

Öresundståg

Täckningsgrad ≥83

Täckningsgrad 99,2 %

Uppfyllt

Flyg

≥210 000 passagerare

178 000 passagerare

Ej uppfyllt

Regional kulturplan

Prioriterade mål genomförda

Prioriterade insatser inom ramen för
Regional kulturplan för Kronobergs län
2012-2014 har genomförs enligt plan.

Uppfyllt

Kommunikationer och infrastruktur

Kollektivtrafiken i länet har haft en positiv utveckling under 2014, med ökat resande och ökad
kundnöjdhet i både stadsbuss- och regionbusstrafiken. Trots detta uppnåddes inte de budgeterade
målen, främst på grund av en alltför positiv förhoppning av resandeökning i Växjö stadstrafik. De
stora satsningarna avseende tåg och buss är genomförda. Med bra marknadsinsatser och förvaltande av
länstrafikens goda kundnöjdhet förväntas resandet öka ytterligare framöver. 2014 har stort fokus lagts
på chaufförerna, med utbildning och dialog, då det är de som har den viktigaste kontakten med
kunden. Länstrafiken har under året bjudit in entreprenörerna till informationsträffar, vilket har varit
mycket uppskattat.

Prioriterade insatser 2014
Kvalitetssäkra trafik som startade 2013
Under året har realtidsvisning av avgångstid återintroducerats på hållplatsmonitorer. En fullskalig
lansering sker när fordonsdatorsystemet är i full drift. Trafikledningen i Alvesta har öppet hela
trafikdygnet och har fått bättre möjligheter att övervaka och styra trafiken. Inför varje tidtabellsskifte
utvärderades busstrafiken som introducerades 2013, vilket resulterade i vissa smärre förändringar.
Arbetet med att systematiskt gå igenom fordonen har fortsatt.
Utökad tågtrafik december 2014
Ett nytt avtal med Veolia-Transdev trädde i kraft i december 2014 för Öresundstågen. Resandet under
året påverkades negativt av arbetsmarknadskonflikten som ägde rum under försommaren. Under
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sommaren uppstod ett stort antal infrastrukturproblem som också påverkade trafiken negativt. En
bidragande orsak var åsknedslag i järnvägsanläggningen. Punktligheten har sedan gradvis förbättrats.
Krösatågen mellan Växjö-Hässleholm levde inte riktigt upp till förväntningarna resande- och
intäktsmässigt. En orsak var att fordonsombyggnaden försenades under året. Kundnöjdheten för all
Krösatågstrafik har varit god under året. Pågatågen Hässleholm-Markaryd har haft ett hyggligt första
år. Totalt sett har inte resandet riktigt levt upp till förväntningarna.
Öka punktlighet och tillförlitlighet
Trafikledningen i Alvesta fick under året mer verktyg för att kunna följa och styra trafiken för att
förbättra trafikutbudet för kunderna. Avdelningen kompletterades också med stationsvärdar som möter
och hjälper kunder på Alvesta station. Vissa tidtabellsjusteringar gjordes utifrån studier av den
nystartade trafiken.
Stärka varumärket Länstrafiken Kronoberg och öka kunskapen
Länstrafiken har genomfört två breda varumärkeskampanjer i syfte att öka kunskapen om produkter
och tjänster hos såväl befintliga som presumtiva kunder. Mätpunkterna kvalitet, kunskap och
popularitet har alla ökat med 4 procentenheter i Kollektivtrafikbarometern för 2014. En
testresenärskampanj inriktad på att få inbitna bilister att prova på kollektivt resande genomfördes v.
48-49.
Säkra intäkterna
De fasta försäljningsställena utökades under 2014 med ett nytt försäljningsställe på Coop i Lenhovda.
Arbetet med fortsatt minskad kontanthantering ombord på buss har löpt på och låg på 3 % räknat på
helåret 2014, att jämföra med 6 % föregående år. Interna omprioriteringar har resulterat i att vi fortare
har personal på plats för att byta ut icke fungerande försäljningsutrustning.
Stärka samarbetet med de nya entreprenörerna
Färdbeviskontroller har genomförts under 140 dagar under 2014, både i buss- och tågtrafik. Arbetet
med entreprenörsträffar har fortlöpt och så även förarrådet. Alla anställda hos såväl buss- som tåg
entreprenörer bjöds in till julbord som Länstrafiken anordnade i december.
Serviceresor
Under våren utlystes optionen i avtalet med entreprenörerna och förlängdes fram till 2018-06-30, i
samband med detta minskades fordonsparken med 4 fordon. Både grundschemat och sommarschemat
har utvärderats och schemaförändringar har gjorts för att möta både kunden och entreprenörerna på
bästa sätt. Under året har regelbundna träffar med både förarna och entreprenörerna genomförts för att
förbättra samarbete och relationer, Serviceresor skickar även regelbundet ut nyhetsbrev.
Förarcertifiering för alla förare som kör för Serviceresor Kronoberg har påbörjats. Under året har drygt
100 förare deltagit i utbildningen och drygt hälften har certifierats hittills. Detta för att förarna ska få
bättre kunskap och insikt i vad det innebär att köra för Serviceresor och arbeta med säkerhet och
trygghet för kunden. Arbetet fortlöper under 2015.
Effektivare planering av färdtjänst- och sjukresor och utveckling av teknikstöd
Insatsen genomförs som utvecklingsarbete i linje med målet om ökad samåkning. Samarbetet med
landstinget har utökats för att hitta fler och effektivare sätt att arbeta med sjukresor och uppföljning av
resorna.
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Serviceresor fick i uppdrag av Trafiknämnden i augusti att avsätta tid och ekonomiska resurser för att
undersöka vad andra IT- system kan erbjuda för att få ett modernare system där bättre
resursutnyttjande av fordonen kan göras. En teknisk konsult har anlitats och arbetet med underlaget till
upphandlingen är igång. Under våren 2015 kan upphandling av nytt IT-system påbörjas.

Kultur

Under året har en ny regional kulturplan beretts och beslutats. Prioriterade insatser inom ramen för
Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014 har genomförs enligt plan. I uppföljningen av
kulturplanen har verksamheterna i kultursamverkansmodellen rapporterat in kvantitativt och
kvalitativt via Kulturdatabasen.

Prioriterade insatser 2014
Regional kulturplan för Kronobergs län 2012-2014
Insatser inom ramen för den regionala kulturplanen har genomförts i samtliga prioriterade inriktningar.
Framförallt har positionerna flyttats fram inom områdena dans/scenkonst, kulturarv, konst och det fria
ordet/litteratur och berättande. Detta genom de fleråriga utvecklingsprojekt som avslutas 2014 och
2015. Exempel på resultat är att Det fria ordets hus invigdes i juni där regionförbundet bidrar till
utveckling av verksamhetens innehåll.
Genomföra dialog och samverkansprocess för framtagande av Regional kulturplan för
Kronobergs län 2015-2017
Revideringen av den regionala kulturplanen har genomförts enligt den process plan som beslutats.
Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 har tagits fram på basis av inspel under
dialogperioden genom den årliga samrådskonferensen Kulturens Open Space, strategiska samtal,
resultat av insatser i kulturplanen, dialogmöten med kommunerna, nulägesbeskrivningar från
kommunerna och underlag från Kulturdatabasen. Sammanlagt har processen involverat ca 300
deltagare. Mellan 18 juni- 31 augusti har planen varit ute på remiss hos kommuner, länsstyrelsen,
berörda nationella myndigheter och myndigheterna i Kronobergs län (formella remissinstanser) samt
med möjlighet för alla som vill lämna synpunkter. 37 remissvar inkom varav alla har beaktats och har i
olika stor utsträckning arbetats in i planen. Kulturplanen beslutades i landstingsfullmäktige 25
november och regionfullmäktige 12 december. Planen är inskickad till Kulturrådet tillsammans med
en budgetframställan om utökning av statliga medel till regional kulturverksamhet.
Utveckla modell och indikatorer för uppföljning av Regional kulturplan
För andra året har regionens verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen rapporterat in
kvantitativt och kvalitativt via kulturdatabasen. Fortfarande kvarstår vissa tekniska svårigheter och att
det inte går att utläsa könsuppdelad statistik per aktivitet.
Kultursamverkansmodellen i Kronobergs län har nu avslutat en första treårsperiod med en regional
kulturplan som styrdokument. För andra gången har en regional kulturplan tagits fram med de aktörer
som ingår i modellen. Vi kan konstatera att införandet av modellen och styrning enligt en regional
kulturplan bidrar till att skapa samsyn kring prioriteringar såväl som arbetssätt för att bedriva regional
utveckling inom kulturområdet. Ett exempel på detta när det gäller arbetssätt är den insatslogik som nu
används som ett verktyg för regionala aktörer inom kulturområdet för att samtala kring gemensamt
arbete.
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Grimslövs folkhögskola

Grimslövs folkhögskola erbjuder tre inriktningar på allmän kurs; friskvård, kultur/kreativ media samt
motion och idrott. Även uppdragsutbildning och språkutbildning för utländsk sjukvårdspersonal att
erbjuds.
Folkhögskolan redovisar en positiv budgetavvikelse med drygt 400 tkr. Det positiva resultatet beror på
ett bra arbete med uppdragsutbildningar, ett fullt internat, fulla kurser överlag och ett relativt bra
bokningsläge på Ekhagen.
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1.8 Finansiellt resultat
Den övergripande finansiella målsättningen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Landstinget Kronobergs ekonomiska resultat för
2014 uppgår totalt till 156 miljoner kronor. Exklusive engångsposter uppgår resultatet till 149
miljoner kronor. Den ordinarie verksamheten har dock en fortsatt ekonomisk obalans. Inför
de kommande åren krävs ytterligare åtgärder för att uppnå en långsiktig ekonomi i balans.

Finansiellt resultatmål uppnås

2014 års resultat på 149 miljoner kronor, exklusive engångsposter, är 49 miljoner högre än budget och
en förbättring med 129 miljoner kronor jämfört med 2013. Den främsta orsaken till den högre
resultatnivån är skattehöjningen med 56 öre som gjordes inför 2014 3. Skattehöjningen motsvarar 193
miljoner kronor i ökade intäkter. Landstinget har under 2014 också haft ett positivt utfall i de
specialdestinerade statsbidragen och ett positivt resultat i pensionsförvaltningen.

DIAGRAM: Budgeterat resultat och utfall exklusive engångsposter

Redovisat resultat på 149 miljoner kronor innebär att landstingsfullmäktiges fastställda mål om ett
helårsresultat på 100 miljoner kronor, motsvarande 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nås
med god marginal. Det betyder också att kvarstående negativt resultat från 2012 på minus 8 miljoner
kronor kan återställas enligt balanskravet4.

3

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2013 om en skattehöjning 2014 med 56 öre, vilket innebar en skattesats på
11,21 kronor.
4

Justerat resultat enligt balanskravet 2014 uppgår till 149 mnkr. I det justerade resultatet exkluderas reavinster vid
försäljning av fastigheter med 7 mnkr.
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Nettokostnadsutveckling och krav på resultatnivå

För att möta de framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet kommer landstinget de
närmaste åren att stå inför ett omfattande nyinvesteringsprogram. Målsättningen är att detta kan
genomföras med en hög grad av självfinansiering, vilket kräver en resultatnivå på cirka 100 miljoner
kronor per år. Investeringarna avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny
medicinteknisk utrustning.
En god ekonomisk hushållning behövs även som en marginal för att finansiellt och resultatmässigt
kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.
Förmågan att hantera de tre största kostnadsslagen bemanning, läkemedel och köpt vård är avgörande
för att hålla ekonomin inom anvisade ramar. Landstingets ledningsgrupp arbetar med att ta fram en
långsiktig strategi för att bemanna med egen personal för att i mindre omfattning vara beroende av
bemanningsföretag. Arbetet med processgenomgångar med syfte att reducera kvalitetsbristkostnader
måste också fortgå efter landstingsstyrelsens anvisningar. Landstingsfullmäktiges beslut om finansplan
i november 2014 anger de slutgiltiga ekonomiska förutsättningarna för 2015-2017.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i förhållande till skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade under 2014 med 7,3 % samtidigt som
nettokostnadsökningen var 4,8 procent. Vid beräkning av nettokostnadsökningen 2014 har
nettokostnaden för 2013 räknats om då redovisningsprincip för del av statsbidragen ändrats 2014.
Exkluderat skattehöjningseffekten på 193 miljoner kronor var ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag 2,9 %.
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Nettokostnad per månad 2013-2014

Miljoner kr

450
430
410
390
370
350

330
310
290
270

Utfall
2013

Budget

dec-14

okt-14

nov-14

sep-14

jul-14

aug-14

jun-14

apr-14

maj-14

mar-14

jan-14

feb-14

dec-13

okt-13

nov-13

sep-13

jul-13

aug-13

jun-13

apr-13

maj-13

mar-13

jan-13

feb-13

250

Prognos 2014

2014

feb apr jun sep okt nov dec jan feb mar apr
maj jun jul
aug
sep
okt
nov dec
7,5% 6,6% 5,4% 2,9% 2,7% 1,3% 0,4% 0,1% 0,1% 1,0% 0,2% 0,5% 0,8% 1,3% 2,3% 2,3%
2,1% 2,9% 4,8%

Nettokostnadsökningen har sammantaget kunnat hållas ner genom erhållna specialdestinerade
statsbidrag för bl.a. en god tillgänglighet. Exkluderat dessa bidrag har kärnverksamheten en
ekonomisk obalans som kräver åtgärder för att uppnå en långsiktigt ekonomisk balans.
Nettokostnaderna var 10 miljoner bättre än budget. Budgetavvikelsen för nettokostnaden 2014 har
påverkats:




positivt av högre erhållna specialdestinerade statsbidrag och intäkter för vård av asylsökande
positivt av lägre kostnader för läkemedel
negativt av högre kostnader för bemanning

Kostnadsutveckling

Mål

Nettokostnad per invånare
(exklusive engångsposter)

Lägst per invånare
(lägst i riket 2013=
kronor/invånare)

Nettokostnad totalt
(exklusive engångsposter)

Max ökning med 5,0
%, enligt budget
jämfört med utfall
2013

Personalkostnader

Max ökning 5,1 %,
enligt budget jämfört
med utfall 2013
Max ökning 5,0 %
enlig budget jämfört
med utfall 2013
Minskning minst
-1%, enligt budget
jämfört med utfall
2013

Läkemedelskostnad (total inklusive
förbrukningsartiklar)
Köpt vård

Årsredovisning 2014

Utfall
2014

Måluppfyllelse

24 715 kr/inv

Utfall
2013
24 093 kr/inv

Ökning 4,8 %

Uppfyllt

Ökning 0,4 %

Ökning 5,1 %

Uppfyllt

Ökning 1,0 %

Ökning
4,6 %

Uppfyllt

Minskning
-0,9 %

Minskning
-0,3%

Uppfyllt

Minskning
-7,3 %
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Balanskrav och god ekonomisk hushållning

Balanskravsutredningen utgår från årets faktiska resultat, det vill säga där effekten av alla
engångsposter ingår. För 2014 justeras detta resultatet sedan för intäkt för fastighetsförsäljning.
TABELL: Balanskravsutredning 2014

Balanskravsutredning 2014, mi l joner kronor
Årets faktiska resultat
Realisationsvinster försäljning fastigheter
Årets justerade resultat enligt balanskravet
Balanskravsresultat från tidigare år
Balanskravsresultat kvar att reglera

156
-7
149
-8
0

God ekonomisk hushållning

Mål

Justerat resultat enligt balanskravet i % av
skatteintäkter och generella statsbidrag

Justerat resultat enligt
balans-kravet ska ej
vara negativt.
2%
(=resultat 100 mnkr)

mnkr = miljoner kronor
Justerat resultat enligt balanskravet

Utfall
2014

Måluppfyllelse

3,1 %
(=resultat 149
mnkr)

Uppfyllt

Balanskravet
återställt

Uppfyllt

Utfall
2013

Kvar att
återställa
8 mnkr
1,8 %
(=resultat 88
mnkr)

God ekonomisk hushållning uppfylls
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
Landstingsfullmäktige i Kronoberg har fastställt ett resultatmål kopplat till god ekonomisk
hushållning.
För 2014 är målet att det justerade resultatet enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag, ska uppgå till 2 procent. Det motsvarar det budgeterade resultatet på 100
miljoner kronor. Utfallet 2014 på 149 miljoner kronor enligt ovan innebär en nivå på 3,1 procent. Det
innebär att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning uppfylls.
En sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetens mål för god vård och landstingets
finansiella mål, resulterar i bedömningen att Landstinget Kronoberg uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning.
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Resultatanalys 2014
TABELL: Resultatuppföljning 2014 jämfört med budget och föregående år
Resultatuppföljning
(miljoner kronor)

Januari-decem ber 2014
Utfall

Förändring

Budget Avvikelse

Utfall 2013

utfall

Intäkter
Patientavgifter

160

164

-4

158

2

Såld vård inkl tandvård
Övriga intäkter

390
327

383
231

7
96

382
280

8
47

Summa intäk ter

8770

7770

1000

8200

57

3 119

3 053

-66

2 962

156

65

9

Kostnader
Bemanningskostnader
varav hyrpersonal

Köpt utomlänsvård
Läkemedel

73

378
558

375
567

-3
9

379
533

-1
24

Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa k ostnader
Verksamhetens nettokostnad

1 303
186
5 543
4 666

1 267
191
5 453
4 676

-36
5
-90
10

1 236
184
5 295
4 474

67
2
249
192

Skatteintäkter
Statsbidrag

3 847
954

3 848
937

-1
17

3 568
908

279
46

Finansnetto

14

-9

23

18

-4

Varav pensionsförvaltning

21

6

14

25

-4

4 815

4 775

40

4 494

321

149

100

49

20

129

Total finansiering

Resultat/avvikelse
Inklusive engångsposter

60

-60

7

35

-28

56

115

41

-150

150

-35

191

*) Återbetalning AFA-premier
*) Realisationsvinst försäljning fastigheter

Summa inkl engångsposter

7
156

100

*) Diskonteringsränta

Totalt

156

100

56

*Se bilaga 4 för förklaring av engångsposter.

Resultat, finansiering och verksamhetens nettokostnad avviker positivt från budgeterad nivå.
Överskotten i förhållande till budget under verksamhetens nettokostnad återfinns i allt väsentligt under
landstingsgemensamma kostnadsställen. Kärnverksamheten har en fortsatt ekonomisk obalans. Inför
de kommande åren krävs ytterligare åtgärder för att uppnå en långsiktig ekonomi i balans.
Respektive intäkts- och kostnadsslag kommenteras kortfattat nedan.
Verksamhetens intäkter (exklusive realisationsvinst vid fastighetsaffär) redovisar ett överskott jämfört
med budget på 100 miljoner kronor. Detta beror framför allt på intäkter för sjukskrivningsmiljarden,
vård- och behandlingsgarantin och intäkter för vård av asylsökande. Delar av intäktsöverskotten
generar motsvarande underskott på kostnadssidan i kärnverksamheten. Dessa intäkter budgeteras
mycket försiktigt eller inte alls på grund av dess tillfälliga och/eller osäkra karaktär. De
specialdestinerade statsbidragen 2014 var 52 miljoner kronor högre än 2013.
Såld rättspsykiatrisk vård har ökat med 11 miljoner kronor jämfört med 2013 samtidigt som såld övrig
vård minskade med 4 miljoner kronor.
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Verksamhetens kostnader var sammantaget 90 miljoner kronor högre än budget.
Verksamheten har fortsatt ett stort överskridande för bemanningskostnader. Den svåra
rekryteringssituationen inom flera centrum medför ett fortsatt behov av bemanningsföretag som i
likhet med tidigare år inte ryms inom ordinarie personalbudget. Bemanningskostnaderna 2014 var 66
miljoner kronor högre än budget trots en positiv avvikelse för pensionskostnaderna. Anslaget för
pensionskostnader förstärktes inför 2014. Pensionskostnaderna ökade 2014 med 31 miljoner kronor (9
%) jämfört med utfall 2013 men har hittills fallit ut lägre än budgeterat 2014.
TABELL: Bemanningskostnader 2010-2014

Kostnader för hyrpersonal ökar 2014 med 9 miljoner till 73 miljoner kronor. Behovet av att anlita
hyrläkare ökade under hösten inom främst primärvårds- och rehabcentrum. Pensionsavgångar har inte
kunnat ersättas med ordinarie personal i önskad utsträckning. Övertidskostnaderna har ökat med drygt
5 miljoner kronor.
TABELL: Hyrpersonal 2010-2014
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Kostnader för köpt utomlänsvård ligger på samma nivå som motsvarande period 2013 och i nivå med
budget. Köpt högspecialiserad vård minskade med 7 miljoner kronor medan den ej högspecialiserade
vården ökade med 8 miljoner kronor.
TABELL: Köpt vård 2010-2014

Kostnader för läkemedel var 9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Inför 2014 tillfördes 54 miljoner
kronor för dessa kostnadsposter eftersom de tidigare stora underskotten bedömdes kvarstå samt en
ökad användning/införande av nya dyra läkemedel kunde förutses. Kostnaderna 2014 var 24 miljoner
kronor högre än 2013 men samtidigt lägre än förväntat då de prognostiserade kostnadsökningarna
ännu så länge i vissa delar uteblivit. Kostnadsutvecklingen har också minskat till följd av nya
patentutgångar.
TABELL: Kostnad läkemedel inom förmånen 2010-2014

Kostnadsökning för läkemedel kan till största delen förklaras av
 Under 2014 introducerades nya effektiva, men dyra, läkemedel mot kronisk Hepatit C vilket
lett till en fördubblad kostnad för smittskyddsläkemedel
 Fortsatt ökad kostnad och volym för biologiska och immunmodulerande läkemedel (används
bl.a. vid reumatologiska sjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar, psoriasis, MS)
 Ökad användning av nya klinikläkemedel inom hjärtkärlområdet (fr.a. blodförtunnande)
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Ökad användning av nya cancerläkemedel (bl.a. prostatacancer, blodcancer, malignt
melanom)
Kostnadsökningen sker för klinikläkemedel och rekvirerade läkemedel, medan däremot
kostnaden för allmänläkemedel fortsatte att minska, främst p.g.a. fortsatta patentutgångar och
prissänkningar.

Kostnad läkemedelsförmånen
per invånare

Mål

Kronoberg

Jämförelse med riket

-förändring jämfört samma period
föregående år

Jämförelse med riket

Utfall
2014

1 833
(riket: 1 851 )
+0,4%
(riket:
+0,7 %)

Måluppfyllelse

Lägre kostnad än
riket
Mindre ökning än
riket

Utfall
2013

1 826
(riket: 1 838)
-4,5 %
(riket: -2,6 %)

Kostnaderna för övriga kostnader var 36 miljoner högre än budget. Kostnaderna har varit högre än
budgeterat för sjukvårdsmaterial (-18mnkr) och övrigt material (-7 mnkr). Överskridandet av material
förklaras bl.a. av hittills uteblivna resultat av budgeterade upphandlingseffekter och att tidigare års
budgetbrister inte kunnat åtgärdas.
Den positiva budgetavvikelsen för finansieringen beror främst på att statsbidraget för
läkemedelsförmånen har fallit ut bättre än budget. Avvikelsen förklaras till stor del också på att
pensionsförvaltningen och förvaltningen av likvida medel även 2014 fallit bättre ut än budget.
Budgeteringen av finansnetto styrs i hög grad av takten i den ekonomiska återhämtningen och
förväntningar om kommande ränteutveckling. Under 2014 har vi sett en gradvis dämpad förväntan om
den ekonomiska tillväxten i landet som leder till en långsammare ökningstakt av skatteintäkter och en
fortsatt mycket låg räntenivå.
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Resultat per centrum
Tabellen nedan visar nettokostnad för respektive centrum/verksamhetsområde samt finansiering för
landstinget totalt.
TABELL: Utfall per centrum/verksamhet jämfört med budget, överenskommelse och
utfall föregående år
Verksamhetsresultat (miljoner kronor)
(Nettokostnad inklusive interna poster)

Utfall
2014

Budget

Budget av-

Kostnad vårdval Kronoberg primärvård

293
439
810
968
56
242
327
-6
50
287
3 467
817

292
425
785
952
40
244
310
0
57
310
3 416
818

-1
-14
-26
-16
-16
1
-17
6
7
24
-51
1

Summa Hälso- och sjukvård inklusive vårdval

4 284

4 234

29
3
126
44
202

Akutcentrum
Barn- och kvinnocentrum
Kirurgicentrum
Medicincentrum
Medicinskt servicecentrum
Primärvårds- och rehabcentrum
Vuxenpsykiatrin
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Landstingsgemensam hälso och sjukvård
Summa Hälso- och sjukvård

Överens-

2014 vikelse 2014 kommelse 2014

0
0
-14
-15
-11
1
-10
0
0

Utfall

Budget av-

2013 vikelse 2013

278
418
804
940
48
232
321
-15
54
268
3 349
794

3
-9
-45
-38
-20
12
-20
14
4
25

-50

4 144

-74

29
4
126
44
203

0
1
0
0
1

28
9
113
43
194

0
3
0
0
3

21
47
113
1
181

21
105
115
0
242

1
58
2
-1
60

19
27
110
-18
138

1
9
9
3
22

4 668

4 679

11

4 476

-49

-75
1

Regional utveckling
- Kultur
- Utbildning, Grimslövs folkhögskola, KUS
- Trafik och infrastruktur
- Allmän regional utveckling

Summa Regional utveckling
Förtroendemannaorganisation
Landstingsgemensamt övrigt stöd
Landstingets kansli
Servicecentrum

Summa Ledning och Stöd

Summa verksamheternas utfall

-2

-3

-1

-2

2

Summa verksamheternas nettokostnader

4 666

4 676

10

4 474

-47

Finansiering (exkl effekt sänkt diskonteringsränta pensioner)

4 815

4 775

40

4 494

47

100
0
0
100

49

Effekt sänkt diskonteringsränta pensioner

149
0
7
156
0

20
60
35
115
-150

-150

Resultat inklusive engångsposter

156

100

56

-35

-55

Justering verk samheternas finansnetto

Resultat exklusiver engångsposter
Återbetalning AFA-försäkringspremier
Realisationsvinst försäljning fastigheter
Summa inklusive engångsintäkter

7
56

0
60
35

95

Tabellen nedan visar resultat för de största kostnadsslagen för respektive centrum/verksamhetsområde.
Centrumens underskott år 2013 avseende bland annat köpt vård och läkemedel har täckts upp med
budgettillskott år 2014. Dock kvarstår en obalans på centrumnivå för framförallt
bemanningskostnader. En långsiktig strategi för att bemanna med egen personal arbetas fram av
landstingets ledning. För 2014 täcks obalansen till stor del av upp av landstingsgemensamma poster
och av en bättre finansiering än planerat.
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TABELL: Budgetavvikelse per kostnadsslag för respektive centrum/verksamhet

Budgetavvikelse (miljoner kronor)

Personalkostnader

Köpt vård

Hyrpersonal

Övriga
intäkter o
kostnader

Läkemedel

Totalt

Akutcentrum
Barn- och kvinnocentrum
Kirurgicentrum
Medicincentrum
Medicinskt servicecentrum
Primärvårds- och rehabcentrum
Vuxenpsykiatrin
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Landstingsgemensam hälso- och sjukvård

-2
-7
-17
-11
-3
6
7
-9
9
0

0
-6
-2
-2
0
-3
-9
-1
0
20

-2
-7
-6
-8
-1
-22
-17
1
0
0

0
1
7
3
0
6
0
1
0
-8

4
5
-8
2
-12
15
3
13
-2
12

-1
-14
-26
-16
-16
1
-17
6
7
24

Summa Hälso- och sjukvård

-26

-2

-63

9

31

-51

Förtroendemannaorganisation
Lanstingsgemensamt övrigt stöd
Landstingets kansli
Servicecentrum

-1
26
3
-2

0
0
0
0

0
-3
0
0

0
0
0
0

1
35
-1
1

1
58
2
-1

Summa Ledning och stöd

26

0

-3

0

37

60

40

40

108

49

Finansiering
Summa

0

-3

-66

9

Varje centrum/verksamhetsområde har upprättat en årsrapport som ger en mer omfattande analys av
dess verksamhet och ekonomi. Nedan kommenteras kortfattat det ekonomiska utfallet för respektive
centrum/verksamhet.
Akutcentrum
Akutcentrums resultat 2014 uppgick till -0,7 miljoner kronor. Centrumet har haft högre
bemanningskostnader än budgeterat (-4,4 mnkr). Framför allt har kostnaderna för övertid vid
akutkliniken och inom ambulansverksamheten ökat jämfört med 2013. Ökad användning av
resursenheten har också ökat bemanningskostnaderna. Hyrpersonal har anlitats för att täcka
läkarvakanser vid akutgeriatriska kliniken. De högre kostnaderna i centrumet balanseras till större
delen av intäktsöverskott för bl.a. ambulansverksamheten och resursenheten.
Barn- och kvinnocentrum
Barn- och kvinnocentrums resultat 2014 uppgick till -13,9 miljoner kronor. Centrumet har haft högre
kostnader än budget för bemanningskostnader (-13,9 mnkr, varav 11,5 mnkr avser ordinarie
verksamhet där ca. 2 mnkr finansieras av intäktsöverskott). För läkarkostnaderna redovisas ett
sammantaget underskott på 5,5 miljoner kronor (varav 2,6 mnkr hänförs till kvinnokliniken och höga
kostnader för jour och 2,4 mnkr hänförs till BUP). Resterande underskott bemanningskostnader
förklaras till större delen av höga kostnader kopplade till slutenvårdsenheterna, framför allt under maj
till oktober då verksamheterna har haft en hög belastning. I kostnad för köpt vård inkluderas kostnad
för 40 st. fördjupade utredningar hos BUP. Av budgetavvikelsen för köpt vård (-6,3 mnkr) avser 2,2
miljoner kronor sent inkomna kostnader som borde belastat 2013. Justerat för detta var avvikelsen
2014 -4,1 miljoner kronor.
Kirurgicentrum
Kirurgicentrums resultat 2014 uppgick till -25,8 miljoner kronor. Av avvikelsen faller -0,8 miljoner
kronor på projektet ”Målrelaterad ersättning”. Centrumet har haft högre bemanningskostnader än
budgeterat (-23 mnkr varav 17,2 mnkr avser ordinarie verksamhet där 5,4 mnkr finansierat med ett
intäktsöverskott). Läkarkostnaderna översteg budget med 14 miljoner kronor vilket till större delen
förklaras av höga jourkostnader som kopplas till minskade uttag av ledigheter. Av resterade del av
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avvikelsen mot budget svarar ett underskott för IVA-verksamheten för 3,4 miljoner kronor och
sekreterarenheten för 1,3 miljoner kronor.
Kostnaderna för köpt vår var 1,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Justerat för en engångspost på
1,6 miljoner kronor som är kopplat till bokslut 2013 blir avvikelsen 2014 -3,1 miljoner kronor.
Kostnaderna för läkemedel var lägre än budgeterat (6,7 mnkr) beroende på att beräknade
kostnadsökningar för införande av Abiraterone som 2a linjens behandling mot prostatacancer hittills
varit lägre än beräknat.
Kostnader för medicinskt material/operationsmaterial har varit högre än budgeterat till följd av ej
budgettäckta kostnader för operationsmaterial, hörapparater, inkontinensmaterial somt hittills
uteblivna resultat för budgeterade upphandlingseffekter.
Medicincentrum
Medicincentrums resultat 2014 uppgick till -15,8 miljoner kronor. Centrumet har haft högre
bemanningskostnader än budgeterat (-19 mnkr, varav 14,9 mnkr avser ordinarie verksamhet). De
högre kostnaderna förklaras av ett flertal faktorer; merkostnader för utnyttjande av hyrläkare,
Clostridie-utbrottet i början av året har medfört merkostnader för bemanning, högre kostnader för
övertid och förskjuten arbetstid, utökning enligt plan av hjärtsviktsteam, mobil läkare mm
Läkemedelsbudgeten utökades 2014 med 30 miljoner kronor. Utfallet 2014 var 3,4 miljoner kronor
under budget, främst beroende på försenat införande av vissa läkemedel inom cancerområdet.
Inom kontogruppen övriga kostnader redovisas negativa avvikelser mot budget för medicinsk service,
dialysmaterial, förbrukningsmaterial och hygienartiklar. Överskott för övriga intäkter avser
huvudsakligen ersättning för clostridie-utbrottet och cataractoperationer.
Medicinskt servicecentrum
Medicinskt servicecentrums resultat 2014 uppgick till -15,8 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats
jämfört med 2013 genom en intäktsökning samt genom utökad central finansiering för tidigare års
underskott avseende personaltvätt och andningshjälpmedel. Centrumet har högre personalkostnader än
budget p.g.a. några överanställningar som ett led i kompetensöverföring inför närstående
pensioneringar.
Huvudsakliga förklaringar till centrumets negativa budgetavvikelse är kostnader för material och
serviceavtal. Planerade kostnadssänkningar har inte kunnat genomföras enligt plan.
Primärvårds- och rehabcentrum
Primärvårds- och rehabcentrums resultat 2014 uppgick till +1,4 miljoner kronor. Centrumet har haft
högre intäkter än beräknat för bl.a. kvalitetsersättningar i vårdvalet, vård av asylsökande, statsbidrag
etc. P.g.a. av dessa intäkters osäkra karaktär och fluktuation över tid budgeteras dessa intäkter
försiktigt. Till följd av ett ökat antal ST-läkare ökar personalkostnaderna men genererar också en
ersättning från vårdvalet på intäktssidan.
Högre intäkter än budgeterat i kombination med minskade kostnader för läkemedel har möjliggjort att
vakanta tjänster har kunnat ersättas med hyrläkare. Antalet vakanta läkartjänster har p.g.a. flera
pensioneringar ökat under hösten varför hyrläkarberoendet har ökat.
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Centrumet har under 2014 haft fortsatt kostnadsminskningar för läkemedel i primärvården men också
ökade kostnader för näringspreparat hos Lasarettsrehab.
Centrumet har haft ökade kostnader för medicinsk service (2,3 mnkr) efter beslutad prishöjning från
medicinskt servicecentrum.
Vuxenpsykiatrin
Vuxenpsykiatrins resultat 2014 (inklusive Ekeliden) uppgick till -16,6 miljoner kronor. Inför 2014 fick
vuxenpsykiatrin 10 miljoner kronor i tillskott för köpt av rättspsykiatrisk vård. Centrumet
budgetavvikelse utgörs av högre bemanningskostnader än budgeterat (-10 mnkr) högre kostnader för
köpt utomlänsvård (-9 mnkr). Kostnaderna för hyrläkare har minskat med 4 miljoner kronor 2014.
Hyrläkarberoendet har därmed minskat något under 2014 men befaras samtidigt åter öka i början av
2015 då några egna läkare slutar. Ekelidens resultat 2014 var 0,6 miljoner kronor. Ökade kostnader har
kunnat mötas av intäkter till följd av en god beläggning.
Rättspsykiatriska regionkliniken
Rättspsykiatriska regionklinikens resultat uppgår till 5,5 miljoner kronor. Beläggningen i slutenvård
var 2014 något lägre än föregående år medan det var en ökning i antal vårddygn i öppenvård.
Sammantaget var intäkterna 22,5 mnkr högre än budget. Arbetad tid för egen personal ökade med 4,7
% jfr. med 2013. Bemanningskostnaderna var 7,9 mnkr högre än budget
Tandvårdscentrum
Tandvårdscentrums resultat uppgår till 6,6 miljoner kronor. Patientintäkter inkl. såld vård var lägre än
budgeterat bl.a. till följd av många nyutexaminerade tandläkare och en del vakanser inom
specialisttandvården. Vakanta tjänster har samtidigt gett en positiv avvikelse för bemanningskostnader
(9 mnkr).
Servicecentrum
Servicecentrums resultat uppgår till -0,5 miljoner kronor. Centrumet har för 2014 ålagts en riktad
besparing för effektiviseringar med 7,5 mnkr. Merparten av kostnadsminskningen var verkställd vid
årets början. Budgeterad kostnadsminskning för leasing överförs till 2015 då ett nytt billigare avtal
börjar gälla.
Landstingsgemensam hälso- och sjukvård
Resultatet för Landstingsgemensam hälso- och sjukvård var 24 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Överskottet går framför allt att hänföra till ett bra utfall på vård- och behandlingsgarantin (+20 mnkr).
Lägre kostnader för offentligt finansierad privat vård (vårdavtal mm) svarar för +11 miljoner kronor.
Läkemedelskostnaderna under gemensamt var 9 miljoner kronor högre än budget p.g.a. påbörjad
behandling av Hepatit C, ökat antal HIV-patienter mm.
Landstingsgemensamt – övrigt stöd
Resultatet för Landstingsgemensamt – övrigt stöd var 58 miljoner bättre än budgeterat.
Överskottet går framförallt att hänföra till ett överskott på bidrag sjukskrivningsmiljarden (13 mnkr),
lägre avskrivningskostnader än planerat (6 mnkr), lägre arbetsgivaravgifter (8 mnkr), lägre
pensionskostnader (18 mnkr) och diverse övriga driftkostnader och intäkter (13 mnkr).
Landstingets kansli
Resultatet för Landstings kansli var 2 miljoner bättre än budgeterat, i huvudsak hänförligt till lägre
personalkostnader än budgeterat.
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Finansiering
Finansieringen för 2014 är 40 miljoner kronor högre än planerat. Det beror framförallt på bättre utfall
på statsbidrag för läkemedelsförmånen samt pensionsförvaltningen (se särskilda avsnitt längre fram).
Intäktsutveckling

mnkr = miljoner kronor
Skatter och generella statsbidrag
(utveckling ”rullande tolv” i %),

Mål
Ökning med 6,9 %,
enligt budget jämfört
med utfall 2013

Utfall
2014
7,2

Måluppfyllelse

Utfall
2013

Uppfyllt

3,7 %

TABELL: Utfall och budget Finansiering 2014
2014

2013

Finansiering (miljoner kronor)

Utfall Budget

Skatter
Preliminärskatt
Avräkning skatteintäkter

3 852
-5

Generella statsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsavg
Strukturbidrag
Regleringsavgift
Bidrag läkemedel inom förmånen
Övriga statsbidrag
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag
Pensionsförvaltning
Avkastning likviditetsförvaltning
Finansiell kostnad pensioner
Sänkt diskonteringsränta pensioner
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Summa

Förändring

Avvikelse

Utfall

Mnkr

%

3 853
-6

-2
0

3 586
-18

266
13

707
-169
46
-47
417
0
4 801

709
-168
46
-47
398
0
4 785

-2
-1
0
0
19
0
16

688
-205
43
-44
404
23
4 477

19
36
3
-3
13
-23
324

26
0
-5
0

7
0
-1
0

19
0
-5
0

25
27
-31
-150

1
-27
26
150

-6

-16

9

-4

-2

58%

4 815

4 775

40

4 344

471

11%

7%
-70%

3%
-18%
7%
7%
3%
-100%

7%
3%
-100%
-82%
-100%

Skatteintäkterna utgår från skatteunderlagsprognosen från SKL i december 2014. Skatteprognosen ger
ett utfall som är 1 miljoner kronor lägre än budget.
Regeringen har successivt under året fattat enskilda beslut om utbetalning av läkemedelsbidraget.
Nivån på läkemedelsbidraget i bokslutet utgår från regeringens beslut i t.o.m. december 2014. Slutligt
beslut fattade regeringen i slutet av januari 2014, som visar 7 miljoner kronor högre bidrag för 2013.
Eftersom bokslutet 2013 ”stängdes” innan regeringsbeslutet, tillgodoräknas dessa 7 miljoner istället
2014.
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1.9 Investeringsredovisning
För att möta de framtida kraven på 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, ökad kapacitet eller sänkta kostnader. Investeringar görs
även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapaciteten eller standarden.
Landstingets investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT),
medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier. Längre fram i avsnittet kommenteras
utfallet för de olika typerna av investeringar.
Investeringarna något lägre än planerat
Investeringarna var 99 miljoner kronor lägre än budgeterat, varav 65 miljoner kronor förklaras av
tidsförskjutning i planerade fastighetsinvesteringar och 27 miljoner av påbörjade investeringar som
slutförs under 2015.

Investeringar

Mål

Utfall
2014

Investeringsnivå enligt budget
Självfinansieringsgrad investeringar

352 mnkr
Långsiktigt 100 %
Enstaka år 75 %

253 mnkr

Inom budget men
lägre nivå.

132 %

Uppfyllt

mnkr = miljoner kronor

Måluppfyllelse

Utfall
2013
224 mnkr
133 %

TABELL: Investeringar 2014 jämfört med budget och
föregående år

Investeringar (miljoner kronor)
Informationsteknik
Medicinsk teknik och övriga
inventarier

Utfall
2014

Års- P
budget r Utfall
2014 o 2013

19

29

28

100

119

40

Fastigheter
Inventarier intäktsfinansierade
verksamheter och oförutsett

110

175

142

24

29

14

Totalt

253

352

224
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Självfinansiering av investeringar
Den årliga kostnaden för en investering är avskrivning, vilket innebär att utgiften för investeringen
delas upp på flera år. Det årliga utrymmet för att investeringarna ska vara självfinansierade, det vill
säga att landstinget inte ska behöva låna. Självfinansieringsgraden var 2014 132 % (årets resultat
tillsammans med nivån på avskrivningarna i relation till investeringarna).
DIAGRAM: Investeringar och avskrivningar 2010-2014

Investeringar i informationsteknik
Investeringarna i informationsteknik uppgår 2014 till 19 miljoner kronor och avser framförallt:
 uppgraderingar av administrativa stödsystem
 förändringar i IT-system till följd av regionbildningen
 nya moduler och uppgradering av regionens gemensamma vårdinformationssystem (Cosmic)
 uppgraderingar i regionens IT-infrastruktur
I IT- budgeten på 29 miljoner kronor, ingår 10 miljoner kronor för investeringar som beviljades 2013
men som köptes och implementerades under 2014.
Investeringar i medicinteknisk utrustning
Investeringar i medicinteknisk utrustning uppgår 2014 till 100 miljoner kronor. De största
investeringarna har varit:







2 nya acceleratorer till strålbehandlingsenheten
Skelettlab till Centrallasarettet i Växjö och Ljungby Lasarett
Mobiletter till Bild- och funktionsmedicin
4 nya Ambulanser
Scanner till Patologen
Diskdesinfektorer till Kirurgkliniken

För de övriga budgeterade medlen för 2014 finns beslutade investeringar som kommer att slutföras
och betalas i början på 2015.
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Fastighetsinvesteringar
Fastighetsinvesteringarna uppgår 2014 till 110 miljoner kronor. De större investeringarna som under
året blivit klara är sammanbyggande av rättspsykiatriska regionkliniken (K4-K6) på Sigfridsområdet,
ombyggnad av huvudbyggnaden på Grimslövs folkhögskola, ombyggnad av röntgenavdelningen på
Ljungby lasarett och tillbyggnad för installation av Pet-CT på centrallasarettet Växjö.
Pågående projekt som färdigställs 2015 är tillbyggnad av strålbehandlingen centrallasarettet, där 2 nya
acceleratorer installerats under hösten samt nybyggnad av vårdcentral och folktandvård i Tingsryd
(endast apoteksdelen och markarbeten kvarstår).
Beslutade nya projekt under 2014 är ombyggnad av kliniskt träningscentrum CLV samt ombyggnad
av scopienheten CLV, båda har projekterats och rivningsarbeten påbörjats, ombyggnaderna beräknas
bli färdigställda i år. Under året har även följande beslutats i landstingsstyrelsen; ombyggnad av
klinisk kemi CLV och LL, ombyggnad av ögonkliniken CLV, ombyggnad av röntgen CLV.
Projekteringsarbeten påbörjas under våren och ombyggnaderna påbörjas i slutet av året och utförs
etappvis fram till början av 2017.
Jämfört med budget är investeringsvolymen ca 65 miljoner kronor lägre. Orsak är att det har blivit
förskjutningar i framförallt generalplansprojekten och att kostnaderna för framtagning av
beslutsunderlag har varit lägre än planerat.
Under året såldes fastigheten Växjö Sylvia 14 (Valhallagatan 18 i Växjö) till en familj via
fastighetsmäklare. Köpeskillingen uppgick till 5,9 miljoner kronor. Fastigheten hade varit i
landstingets ägo sedan 1974 och har den senaste tiden använts för konferenser samt övernattningsrum
för personal inom rättspsykiatriska regionkliniken, dessförinnan var det vårdverksamhet för
vuxenpsykiatrin i lokalerna.
Övriga inventarier
Övriga investeringar på 24 miljoner kronor avser framför allt verksamhetsanpassningar inom
Rättspsykiatrin (7,7 mnkr), inköp av hjälpmedel på Hjälpmedelscentralen (7,4 mnkr), inventarier i
samband med ny- ombyggnation av vårdcentraler (3,5 mnkr) och diverse mindre poster.
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1.10 Förvaltning av finansiella medel
Landstinget Kronoberg skall på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som
landstinget förfogar över. Totalt uppgår de finansiella medlen till närmare 1,8 miljarder
kronor. Avkastningen i pensionsförvaltningen för år 2014 är 11,6%, jämfört med
målsättningen på 3 %, och för överlikviditetsförvaltningen 6,3 %. Realiserad avkastning år
2014 i pensionsförvaltningen är 21 miljoner kronor och i likviditetsförvaltningen 9 miljoner
kronor. Landstinget Kronoberg har inte haft några banklån sedan 2001.

Likviditet

mnkr = miljoner kronor
Genomsnittslikviditet
(inklusive överlikviditetsförvaltning)

Mål
600 mnkr
(motsvarar
3 månaders
betalningsberedskap).

Utfall
2014

Måluppfyllelse

Utfall
2013

1087 mnkr

Uppfyllt

792 mnkr

Landstinget Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med reglementet för den finansiella
verksamheten5 och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, överlikviditetsförvaltning och
pensionsförvaltning (se avsnitt 3.11Pensionsförvaltning). Tillgångarna inom likviditets- och
pensionsförvaltningen är bokförda som omsättningstillgång, vilket innebär att lägsta värdet av
marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas. Totalt uppgår per 31 december de finansiella
medlen till:
TABELL: Finansiella medel per 31 december, miljoner kronor

Likviditet (drift)
Överlikviditet
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

5

2014

2013

595
588
612

511
428
589

1 795

1 528
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Förbättrad likviditet
För att landstinget ska kunna fungera rationellt och klara av de löpande betalningarna måste
betalningsmedel alltid finnas i beredskap. Betalningsberedskapen är beroende av tillgången på likvida
medel, det vill säga sådana tillgångar som snabbt kan utnyttjas för utbetalningar. Landstingets
likviditetsförvaltning är uppdelad i två delar: likviditetsförvaltning och överlikviditetsförvaltning.
Förvaltningen skiljer sig bland annat med avseende på syfte och placeringshorisont. Syftet med
överlikviditetsförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.
Den genomsnittliga likviditeten för 2014 uppgår till 1 087 miljoner kronor och har ökat med 295
miljoner kronor jämfört med föregående år. Likviditetsförbättringen beror främst på ökning av
skattesatsen år 2014. Det innebär att landstingets betalningsberedskap på kort sikt är säkerställd i drygt
fem månader. Det är i något högre än tidigare år.

DIAGRAM: Likviditet per 31 december och genomsnittlig likviditet
(inklusive överlikviditetsförvaltning)

Likviditet per 31 december och genomsnittlig likviditet
(inkl överlikviditet), miljoner kronor

2000

1183
1000

939
748
664

611
591

724
695

1 087

792

0
2010

2011

2012

2013

2014

Likviditet per 31 december (inkl
överlikviditet)

Likviditetsförvaltningens realiserade avkastning har minskat
Likviditetsförvaltningens avkastning består av både realiserad och orealiserad avkastning.
Likviditetsförvaltningens realiserade avkastning (ränteintäkter på placeringar/inlån, valutavinster/förluster, bankavgifter och realisationsvinster/realisationsförluster) under 2014 uppgick till 9 miljoner
kronor. Det är 17 miljoner kronor sämre än föregående år. Försämringen beror främst på att
landstinget år 2013 realiserade vinster i överlikviditetsförvaltningen på 21 miljoner kronor, vilket inte
gjorts i lika stor omfattning år 2014.
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TABELL: Likviditetsförvaltningens avkastning
(inkl. överlikviditetsförvaltningen), miljoner kronor

2014
5
0
5
10
1
0
0
1
9

Ränteintäkter
Valutavinst
Reavinst
Summa intäkter
Avgift bank/PG
Valutaförlust
Reaförlust
Summa kostnader
Avkastning totalt

2013
6
0
21
27
1
0
0
1
26

Överlikviditetsförvaltning

Den del av landstingets likviditet som inte behövs för att säkerställa den kortsiktiga
betalningsberedskapen kan överflyttas till överlikviditetsportföljen. Syftet med överlikviditetsförvaltningen är att uppnå högre förväntad avkastning jämfört med den korta likviditetsförvaltningen.
Att högre avkastning kan förväntas beror främst på tillämpning av differentierad placeringshorisont.
Landstingets överlikviditetsförvaltning (se bilaga 4 begreppsförklaring) förvaltas i enlighet med de
regler och limiter som är angivna i reglementet för den finansiella verksamheten 6. Nedanstående tabell
visar anskaffningsvärde och marknadsvärde för de olika tillgångsslagen:
TABELL: Överlikviditetsförvaltningen anskaffningsvärde och
marknadsvärde 2014 och 2013
2014

2013

Anskaffnings Marknads Andel av Anskaffnings Marknads Andel av
värde
värde
marknads
värde
värde
marknads
värde (%)
värde (%)
Aktier

120

125

20%

0

0

0%

Räntebärande
värdepapper

432

456

74%

427

429

100%

Likvida medel

36

36

6%

1

1

0%

Totalt

588

617

100%

428

430

100%

Marknadsvärdet på överlikviditetsförvaltningen uppgick per den 31 december 2014 till 617 miljoner
kronor. Under året har 155 miljoner kronor tillförts förvaltningen.
Under 2014 har placeringshorisonten i portföljen förlängts utifrån en bedömning om att kapitalet inte
kommer att behöva nyttjas i närtid. Som en konsekvens av detta har det gjorts relativt stora
förändringar i portföljen. Vid årets början var ca 75 procent av kapitalet placerat i korträntefonder.
Dessa har succesivt avyttrats under året och utgör nu endast 7 procent. 67 procent av kapitalet har
placerats i obligationsfonder och ca 20 procent är placerat i aktieindexobligationer. Som en
konsekvens av detta har portföljens förväntade avkastning ökats betydligt jämfört med att ligga kvar
med en hög andel korträntor.

6

Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28, § 151, reviderat 2014-04-29.
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Bättre avkastning än index
Förvaltningen ska ge en god avkastning till låg absolut risk. Målet är att avkastningen över tiden
ska överträffa ett jämförelseindex. Enligt reglementet skall tillgångsavkastningen utvärderas mot
angivna index. Nedanstående tabell visar en jämförelse mellan portföljens utveckling och reglementets
angivna jämförelseindex:
TABELL: Överlikviditetsförvaltningens tillgångsavkastning jämfört
med index
Tillgångsslag
Index
TillgångsIndexDifferens
avkastning avkastning jmf med
2014
2014
index
Nominella räntor OMRX Bond

6,3%

5,8%

0,5%

Soliditet
Landstingets soliditet, det vill säga den långsiktiga betalningsförmågan, uppgår i bokslutet till 32
procent exklusive pensionsskuld inom ansvarsförbindelsen. Det är en förbättring jämfört med 2013
med 1 procent. Ju större del som finansieras med egna medel (hög soliditet) desto mindre av det
ekonomiska utrymmet behövs tas till kapitalkostnader, det vill säga kostnader för att låna pengar,
exempelvis räntekostnader. Det blir istället större del över till löpande verksamhet, personalkostnader,
material- och underhållskostnader med mera.
Om landstingets pensionsåtagande inom ansvarsförbindelsen skuldförts i balansräkningen skulle
soliditeten istället var minus 54 % 2014. Det är en förbättring jämfört med 2013 med 13
procentenheter. Det är en nivå som indikerar en obalans i ekonomin av den långsiktiga
betalningsförmågan.
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1.11 Pensionsförvaltning
Landstinget Kronobergs pensionsförvaltning ska förvaltas på ett effektivt och säkert sätt.
Totalt uppgår de finansiella medlen inom pensionsförvaltningen till 612 miljoner kronor.
Avkastningen i pensionsförvaltningen för år 2014 är 11,6% . Realiserad avkastning år 2014
är 21 miljoner kronor jämfört med 25 miljoner kronor år 2013.
Pensionsförvaltning

Mål

Utfall
2014

Måluppfyllelse

Utfall
2013

Pensionsförvaltningens avkastning

Förväntad nivå
enligt reglemente
för den finansiella
verksamheten, är
långsiktigt 3
procent realt.

Nominell avkastning för
helåret 11,6
%, med
inflation ger
det realt 12,0
%.

Uppfyllt

Nominell avkastning för
helåret 6,7 %,
med inflation
ger det realt
6,6 %.

Syftet med pensionsförvaltningen är att skapa en buffert för kommande pensionsutbetalningar och
därmed trygga långsiktiga pensionsåtaganden. För att minska risken i förhållande till åtagandet
placeras därför en relativt stor del av tillgångarna i instrument med matchande finansiella egenskaper.
Landstingets pensionsmedelsförvaltning förvaltas i enlighet med de regler och limiter som är angivna i
reglementet för den finansiella verksamheten 7.
Marknadsvärdet på pensionsförvaltningen uppgick per den 31 december 2014 till 688 miljoner kronor.
Det är en förbättring med 70 miljoner kronor jämfört med 2013. Det motsvarar en avkastning på 11,6
procent. Tillgångarna inom pensionsförvaltningen är bokförda som omsättningstillgång, vilket innebär
att lägsta värdet av marknadsvärdet och anskaffningsvärdet redovisas. Nedanstående tabell visar
anskaffningsvärde och marknadsvärde för de olika tillgångsslagen:
TABELL: Pensionsförvaltningen anskaffningsvärde och marknadsvärde
2014 och 2013
2014

2013

Anskaffnings Marknads Andel av Anskaffning Marknads Andel av
värde
värde
marknads s värde
värde
marknads
värde (%)
värde (%)
Aktier

230

294

43%

225

249

40%

Räntebärande
värdepapper

300

314

46%

351

355

57%

Alternativa
investeringar

0

0

0%

5

6

1%

Likvida medel

82

82

12%

8

8

1%

Totalt

612

690

100%

589

618

100%

År 2014 var ett mycket gynnsamt år som svensk placerare. Aktiemarknaderna steg, samtidigt som
svenska valutan föll jämfört med framför allt USD. Det gjorde att värdet på utländska aktieplaceringar
steg kraftigt i svenska kronor. Slutligen föll långa räntor relativt kraftigt till rekordlåga nivåer vilket
har inneburit att marknadsvärdet på innehav i obligationer har stigit.
7
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Under året har det gjorts ett antal mindre transaktioner i aktieportföljen för att minska exponeringen
mot tillväxtmarknader som varit relativt hög i förhållande till vikten i ett globalt aktieindex. Under
hösten såldes de allra längsta realobligationerna i portföljen (motsvarande ca 49 miljoner kronor).
Syftet med detta var att minska risken för värdefall om räntorna vänder uppåt igen.
Pensionsförvaltningens realiserade avkastning har minskat
Pensionsförvaltningens avkastning består av både realiserad och orealiserad avkastning.
Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och realisationsvinster/realisationsförluster) under 2014 uppgick till 21 miljoner kronor. Det är 4 miljoner kronor sämre än föregående år.
Försämringen beror främst på högre realisationsförluster i samband med omplaceringar för att minska
riskexponeringen.
TABELL: Pensionsförvaltningens avkastning,
miljoner kronor

2014

2013

Reaförlust
Avgifter bank
Summa kostnader

2
8
16
26
5
0
5

1
10
15
26
1
0
1

Avkastning totalt

21

25

Aktieutdelning
Ränteintäkter
Reavinst
Summa intäkter

Utveckling mot index
Enligt reglementet skall tillgångsavkastningen utvärderas mot angivna index. Nedanstående tabell
visar en jämförelse mellan portföljens utveckling och reglementets angivna jämförelseindex:
TABELL: Pensionsförvaltningens tillgångsavkastning jämfört med index
Tillgångsslag
Index
TillgångsIndexDifferens
avkastning avkastning jmf med
2014
2014
index
Nominella räntor OMRX Bond

4,3%

7,1%

-2,8%

Realräntor

OMRX Real

8,5%

7,3%

1,2%

Svenska aktier

SIX PRX

12,6%

15,9%

-3,3%

Utländska aktier MCSI TR World

21,0%

28,1%

-7,1%

Sammansatt jmf-index
enligt no rmalpo rtfö ljen

11,6%

14,1%

-2,5%

Totalportöljen

De nominella räntorna i portföljen har haft en sämre avkastning än sitt jämförelseindex vilket beror på
att portföljen innehållit kortare obligationer än i index. Under 2014 var generellt sett avkastning på
ränteplaceringar högre ju längre löptiden var. I realränteportföljen har tvärtom avkastningen varit
högre än index. Det beror på att portföljen innehåller icke-statliga obligationer (samtidigt som index
består av statsobligationer), vilket har varit gynnsamt under 2014. Landstingets aktieplaceringar har
utvecklats sämre än jämförelseindex, både vad gäller svenska och utländska aktier. Det beror i första
hand på att en del av aktieexponeringen har kapitalskydd vilket ger en lägre risk, men på bekostnad av
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lägre förväntad avkastning. Å andra sidan har detta gjort det möjligt att totalt sett ha en högre
aktieexponering till samma risknivå.
Pensionsförpliktelserna minskar något
Landstingets totala pensionsförpliktelse består av tre delar; den avgiftsbestämda ålderspensionen som
är bokförd som kortfristig skuld, pensioner som är bokförd som avsättning och pensionsskulden under
ansvarsförbindelser. Den totala pensionsförpliktelsen uppgår den 31 december 2014 till 4 657 miljoner
kronor och fördelar sig enligt nedanstående tabell:
TABELL: Pensionsskuld inklusive löneskatt,
miljoner kronor

2014

2013

Avgiftsbestämd ålderspension
Pensionsskuld avsättning
Pensionsskuld ansvarsförbindelse

117
1 419
3 121

116
1 307
3 251

Total pensionsskuld

4 657

4 674

Av tabellen ovan framgår att pensionsskulden minskat med 17 miljoner kronor jämfört med
föregående år. Ansvarsförbindelsen har minskat med 130 miljoner kronor samtidigt har
pensionsskuldsavsättningen ökat med 112 miljoner kronor.
Enligt kommunallagen ska landstingen använda eller placera sina pensionsmedel på ett sådant sätt, att
pensionsåtaganden kan infrias utan att det blir neddragning av verksamheten. Värdet av
pensionsförvaltningen, som är en buffert för kommande pensionsutbetalningar, uppgick vid utgången
av 2014 till 688 miljoner kronor. Det täcker i dagsläget i överkant av 15 procent av den nuvarande
pensionsförpliktelsen på 4 540 miljoner kronor. Tabellen nedan redovisar en samlad bild av
landstingets förvaltning av pensionsmedlen i förhållande till pensionsförpliktelserna de senaste fem
åren.
TABELL: Utveckling av pensionsförpliktelser och pensionsmedelsförvaltningen 2010-2014
Utveckling pensionsförpliktelse och förvaltning

Miljoner kronor, om inget annat anges

2014

2013

2012

2011

2010

1 142 1 052
862
277
255
210
1 419 1 307 1 072

754
183
937

597
145
742

Avsättningar för pensioner
Pensioner
Särskild löneskatt
Summa avsättning

Ansvarsförbindelse

Summa ansvarsförbindelse

2 512 2 616 2 439 2 434 2 242
609
635
592 591
544
3 121 3 251 3 031 3 025 2 786

Summa pensionsförpliktelser

4 540

Pensionsskuld
Särskild löneskatt

Bokfört värde finansiella placeringar

Procentuell andel av pensionsförplik telserna

Resterande pensionsförpliktelse
Marknadsvärde finansiella placeringar
Anskaffningsvärde finansiella placeringar
Mellanskillnad=orealiserade vinster/förluster
Marknadsvärdets utveckling, %
Realisationsvinster/förluster, räntor, utdelningar och
kostnader, netto
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4 558
589

13%

13%

3 928

3 969

690
612
78

618
589
29

11,7%

6,7%

21

25

4 103 3 962 3 528
565

14%

546

14%

549
16%

3 538 3 416 2 979
579
565
14

546
550
-4

558
549
9

6,0% -2,2%

6,5%

13

-2

-1
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1.12 Ekonomiska fakta 2010-2014
Ekonomisk fakta (miljoner kronor om inget annat anges)

Not

Utdebitering, kr
Antal invånare, 1 november

Verksamhetens externa nettokostnader exklusive engångsposter
Personalkostnader
Hyrpersonal
Köpt vård
Såld vård inklusive tandvård
Läkemedelskostnader
Statsbidrag läkemedelsförmånen

1

2
3

Patientavgifter
Specialdestinerade statsbidrag
Avskrivningar
Årets investeringar
Skatteintäkter och generella statsbidrag (inklusive läkemedelsförmån)
Resultat (exlusive engångsposter)
Faktiskt resultat (inklusive engångsposter)
Justerat resultat enligt balanskravet
Avsättning pensioner
Pensionsåtagande inom linjen (ansvarsförbindelse)
Eget kapital
Soliditet 31 december exklusive ansvarsförbindelse pensioner, %
Soliditet 31 december inklusive ansvarsförbindelse pensioner, %
Genomsnittlig likviditet under året

3
1,4
1,4

5)
5)

2014 2013 2012
2011 2010
11,21 10,65 10,65
10,65 10,65
188 793 187 004 185 695 184 564 183 872
4 666
3 046
73
378
390
558
417

4 474
2 898
65
379
382
533
404

4 458
2 870
74
409
375
544
414

4 144
2 688
49
343
367
568
442

4 007
2 558
35
342
351
588
441

160
112
186
253

158
60
184
224

156
74
178
246

139
85
172
181

139
49
171
197

4 801
149
156

4 477
20
-35
80

4 317
-147
-53
-88

4 231
69
-33
78

4 140
139
139
100

1 419
3 121
1 175
32,4
-53,7
1 087

1 307
3 251
1 019
30,6
-67,0
792

1 072
3 031
1 054
33,6
-63,0
695

937
3 025
1 108
36,7
-63,5
591

742
2786
1141
38,8
-55,9
664

Not 1) I nettokostnaden (inklusive avskrivningar) ingår inte engångsintäkter 2013 med 95 mnkr, som avser återb etalning AFApremier för åren 2005-2006 med 60 mnkr samt realisationsvinster vid försäljning av fastigheter med 35 mnkr. För 2012 ingår inte
heller motsvarande engångsintäkter på totalt 94 mnkr, 63 respektive 31 mnkr.
Not 2) Från och med 2011 tillämpas för läkemedel nettopriser, dvs utfallet är inte direkt jämförb art med tidigare år. År 2010
uppgick läkemedelsrab atter till ca 16 mnkr. År 2010 ingick även engångskostnader för pandemivaccination med 10 mnkr.
Not 3) Läkemedelsförmånen är ett riktat statsb idrag men ingår som en del i posten generella statsb idrag enligt resultaträkningen.
Not 4 ) Diskonteringsräntan i modellen för b eräkning av pensionsskulden har sänkts vid två tillfällen, vilket inneb är en ökad
pensionsskuld och därmed högre finansiell kostnad. I enlighet med yttrande från rådet för kommunal redovisning (RKR), har
kostnaden påverkat b okslutet 2013 respektive 2011 och är att b etrakta som en engångseffekt. För Landstinget Kronob erg
uppgår kostnaden (inklusive löneskatt) till 150 mnkr 2013 respektive 102 mnkr 2011.
Not 5) Soliditeten b eskrivs som procent; 100 % inneb är att allt ägande är finansierat med egna medel, 0% inneb är att allt
finansierats med b elånade medel.
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1.13 Personalredovisning
Antal medarbetare ökade under verksamhetsåret som till stor del bestod i nyrekrytering till
vårdrelaterade yrken, bl.a. ST-läkare och sjuksköterskor. Det är svårare att rekrytera färdiga
specialistläkare och specialistsjuksköterskor, vilket resulterade i ökande inhyrningskostnader.
Personalomsättningen var högre bland specialistläkare, psykologer och sjuksköterskor.
Vi är mitt i en generationsväxling som fortsätter även de närmaste åren, där pensionsavgångar och en
rörlig arbetsmarknad kommer att påverka vår bemanning. För att begränsa effekterna har vi fått
utökade anslag till läkarförstärkning av utbildningsläkare. Vi har höjt studielön för sjuksköterskor för
vidareutbildning till specialistsjuksköterska, satsning på traineeprogram och en förbättrad
introduktion. Viktiga insatser för att rekrytera, utveckla och behålla våra sjuksköterskor.
Andra viktiga framtida förutsättningar är en fortsatt och ökad regional samverkan med
Linnéuniversitetet som en viktig regional motor. Landstinget Kronoberg får en ny organisatorisk
tillhörighet i Region Kronoberg och innebär med förhoppning ett förstärkt varumärke. I det
perspektivet är det viktigt med ett fortsatt arbete med vår sammantagna attraktivitet som en av länets
stora arbetsgivare.

Nyckeltal/aktivitet 2014

Mål

Utfall
2014

Andel specialistutbildade sjuksköterskor

≥60 procent

41 %

Arbetad tid från bemanningsföretag

Minska till 2011 års nivå

Ökat

Sjukfrånvaro i procent

<5 procent

4,4 %
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Personal och kompetensförsörjning

Landstinget Kronobergs utmaning är att attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens
och samtidigt kunna behålla, motivera och utveckla de medarbetare som har valt Landstinget
Kronoberg som arbetsgivare. Fokus har under 2014 varit att kartlägga bemanningsbehovet och att
säkerställa behovet av personal inom bristyrken. Året har präglats av svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor, specialistläkare men även vissa andra specialistbefattningar, trots olika
rekryteringsinsatser. Verksamheterna arbetar aktivt med att ta fram en strategi för att kunna bemanna
med egen personal istället för med hyrpersonal.

Läkar- och sjuksköterskebemanning
Antalet läkare har ökat med 12 medarbetare från 535 till 547 där ökningen framförallt skett i
grupperna underläkare med legitimation och ST-underläkare. Könsfördelningen är relativt jämt
fördelad förutom i gruppen överläkare där fördelningen är 82 kvinnor och 140 män och i chefsgruppen
där fördelningen är 2 kvinnor och 13 män.
TABELL: Antal läkare 2013-2014
141231
Lt. K

Kvinnor

131231

Män

Totalt

Chef, läkare

2

13

Bitr verksamhetschef läk

2

Distriktsläkare

Kvinnor

Män

Totalt

15

2

15

17

2

4

2

2

4

36

38

74

34

44

78

Specialistläkare

26

21

47

21

22

43

ST-underläkare

68

54

122

60

50

110

Tf distriktsläkare

1

0

1

1

0

1

Underläkare AT

18

20

38

25

17

42

Underläkare leg

13

11

24

9

6

15

Överläkare

82

140

222

86

139

225

248

299

547

240

295

535

Totalsumma
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TABELL: Antal sjuksköterskor 2012-2014
141231
Lt. K

Kvinnor

Män

131231
Totalt

Kvinnor

Män

121231
Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Sjuksköterska specialist

559

112

671

541

116

657

537

110

647

Sjuksköterska grund

871

78

949

854

77

931

864

68

932

1 430

190

1 620

1 395

193

1 588

1 401

178

1 579

Totalsumma

Antal sjuksköterskor totalt har ökat med 32 medarbetare. Andelen specialistsjuksköterskor är
fortfarande 41 procent av totalt antal anställda sjuksköterskor. De externa avgångarna har ökat:
sammantaget har 68 sjuksköterskor lämnat landstinget under året (2013: 54 medarbetare). Vi har för
avsikt att undersöka orsakerna till detta.

Vakanser
Vid årsskiftet hade landstinget 114 vakanser. Vakansläget är en ögonblicksbild vid mättillfället och
ändras hela tiden. Inom sjuksköterske- och läkargruppen har verksamheterna lyckats att fylla en del
vakanser under året, men trots detta finns det fortfarande 52 vakanta sjukskötersketjänster och 37
vakanta läkartjänster.
TABELL: Antal vakanser 2014
Antal vakanser 2014-12-31

Centrum
Primärvårds-Rehabcentrum

Läkare

Undersköterskor
/skötare

Sjuksköterskor

Andra
befattningar

19

19

Servicecentrum
Psykiatricentrum vuxenpsyk

6
5

Psykiatricentrum rättspsyk

2
6

Kirurgcentrum

4

17

Medicincentrum

4

24

Barn- och kvinnocentrum

2

Medicinskt servicecentrum

9

4

19

1

1
21

2

2
3

6
7

Tandvårdscentrum

Akutcentrum

Totalt

30
1

3

2

4

1

4

Grimslövs folkhögskola

0

Landstingets kansli

0

Totalsumma
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Hyrpersonal
Den totala kostnaden för inhyrning av personal var ca 73,4 mnkr vilket är en ökning med ca 8,8 mnkr i
jämförelse med föregående år. Kostnaderna för inhyrning av läkare var sammantaget ca 63,2 mnkr för
hela landstinget under 2014 vilket är en ökning med ca 5,7 mnkr jämfört med föregående år.
Kostnaderna för läkare under jour minskade med ca 2 mnkr till ca 6,4 mnkr. Kostnaderna varierade
mellan verksamheterna där Primärvårds- och rehabcentrum tillsammans med Psykiatricentrum hade
störst behov av inhyrda läkare.

Tabell: Hyrpersonal kostnader 2013-2014(mnkr)
Jan-dec 2014
Centrum
Läkare
Primärvårds- och rehabcentrum
25,8
Psykiatricentrum
11,4
Rättspsykiatrisk regionklinik
1,1
Tandvårdscentrum
0,0
Kirurgicentrum
4,1
Medicincentrum
5,5
Barn- och kvinnocentrum
6,1
Medicinskt servicecentrum
0,6
Akutcentrum
2,0
Grimslövs folkhögskola
0,0
Landstingets kansli
0,0
Landstingsgemensamt
0,0

Totalt

56,8

Jan-dec 2013

Differens

Läkare
SjukAndra
Läkare
SjukAndra
Läkare
Sjukjour sköterska befattningar Totalt Läkare
jour sköterska befattningar Totalt inkl jour sköterska
0,3
0,0
0,0 26,2
20,0
1,8
0,0
0,0 21,9
4,3
0,0
4,5
1,1
0,0 17,1
14,6
5,5
0,0
0,0 20,1
-4,1
1,1
0,0
0,1
0,1
1,4
0,0
0,0
1,7
0,2
2,0
1,1
-1,6
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,3
0,1
6,5
4,2
0,0
0,1
0,3
4,6
0,0
2,1
0,7
1,7
0,4
8,3
3,3
0,0
0,0
0,1
3,4
3,0
1,6
0,8
0,2
0,2
7,3
5,2
1,1
0,1
0,6
7,0
0,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,7
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
2,2
1,5
0,0
0,0
0,2
1,7
0,5
0,0
0,0
0,0
3,7
3,7
0,0
0,0
0,0
3,6
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

6,4

5,4

4,8 73,4

49,1

8,4

2,0

5,1 64,6

5,7

3,4

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökade under året jämfört med föregående år. Total kostnad för
2014 uppgick till ca 5,4 mnkr och hade ökat med ca 3,4 mnkr mot föregående år. Kirurgicentrum,
Medicincentrum och Psykiatricentrum stod för nästan hela behovet av inhyrda sjuksköterskor.
Kostnaderna för andra befattningar uppgick till ca 5,1 mnkr och hade minskat marginellt i jämförelse
med föregående år.
Orsaken till att hyrkostnaderna har ökat totalt sett under året var bl. a svårigheterna att rekrytera
medarbetare till de vakanser som vi hade samt att det gällde att ersättningsrekrytera när någon
medarbetare valde att lämna Landstinget Kronoberg eller hade någon typ av frånvaro.
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Utveckling ST-läkare
Antal ST-läkare har ökat de senaste åren. 2012 hade vi 116 pågående ST-block och vid årsskiftet
2014/2015 hade de ökat till 122. Ökningen är dock betydligt större än vad siffrorna visar då 35 av 116
ST-läkare blev färdiga specialister under 2012 och 2013.
De senaste åren, fr.o.m. verksamhetsåret 2010, har landstinget dessutom skjutit till drygt 20 mnkr,
centrala medel, för att förstärka verksamheternas behov av ökade ST-resurser. Extra medel (11,2
mnkr) tilldelades för rekrytering av ST-läkare för åren 2014 och 2015. Tillsättning av dessa tjänster,
sammantaget 14 tjänster, pågår.
Enligt tabellen nedan blir ca 120 ST-läkare klara med sina specialiseringstjänstgöringar de närmaste
fem åren. De täcker i stora drag de pensionsavgångar som verksamheten har under samma period.
Men det ställer också krav på omfattande ersättningsrekryteringar (ST) för att klara av
pensionsavgångarna den näst kommande femårsperioden (2020-2025).

TABELL: Antal ST-läkare per centrum och när de blir klara
Beräknas klara (mätdatum 141231)
Centrum

2015

2016

2017

Akutcentrum

0

0

0

Barn och Kvinnocentrum

1

2

Kirurgicentrum

6

Medicincentrum*
Medicinskt Servicecentrum
Primärvårds-Rehabcentrum

2019

2020

2021

0

0

0

0

0

0

1

2

1

0

0

0

7

5

7

4

3

0

0

0

25

3

7

3

5

5

2

5

0

30

5

2

3

3

1

0

0

0

14

5

5

7

11

10

2

0

0

40

Psykiatricentrum

1

1

3

1

0

0

0

0

6

Rättspsykiatriska Regionkliniken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Privata vårdcentraler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

22

24

26

20

4

5

0

122

Totalt

2018

senare

Summa

* Inkl. Akutcentrum 1 st

Rekryteringsinsatser 2014

Under verksamhetsåret skedde en rad insatser för att öka bemanningen generellt. Våra vikarierande
sjuksköterskor erbjöds en tillsvidareanställning inklusive mentorer och ett förlängt introduktionspaket.
Under våren och hösten träffade vi samtliga sjuksköterskestudenter som läser sin tredje termin och
framåt (Linnéuniversitetet) och inbjudan skickades även till övriga sjuksköterskestudenter i vårt
närområde. Vi ökade besöken på arbetsmarknads- och rekryteringsmässor och ökade även
marknadsförings- och reklaminsatserna. Exempel på insatser:
 Trainee för sjuksköterskor inom Rätts- och vuxenpsykiatrin under 5-6 månader.
Traineeprogrammet ger en bra grund för rekrytering genom att sjuksköterskor som är nyfikna
på psykiatrin ges möjlighet att se en stor del av verksamheten, och verksamheten får därefter
tryggare och mer kompetenta sjuksköterskor.


Resursenheten har under 2014 arbetat med verktyget ”Kompetensbaserad rekrytering” vad
gäller rekrytering av både ordinarie och timavlönad personal. Målet är att kvalitetssäkra
rekrytering utifrån kompetens.
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Studieanslag 2014
Under 2014 har arbetet med studieanslaget intensifierats, processen har utvecklats och varje centrum
har förfinat analysmodellen. Målsättningen har varit att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor
och att behålla medarbetare över tid.
Specialistsjuksköterskeutbildning, omställning av
undersköterskor till sjuksköterskor med fokus på Ljungby, magisterutbildning och
yrkeshögskoleutbildning inom verksamheter med speciella behov har varit prioriterade grupper. Totalt
har ca 70 ansökningar beviljats under året. Satsningen 2014 kommer att begränsa utrymmet för nya
sådana under 2015 eftersom flera utbildningar pågår under flera år.

Chefs- och medarbetarskap

Under 2014 har det genomförts ett coachingprogram för tjugo chefer inom Landstinget Kronoberg.
Programmet genomfördes med ”trillinggrupper” av chefer och syftade till att utveckla ett coachande
förhållningssätt i ledarskapet. Man har haft hjälp av handledare från företaget Trust. Under hösten togs
beslut om att genomföra ett likvärdigt program under våren 2015.
Det har under 2014 inte skett några breda ledarskapsutbildningar riktade mot befintliga eller framtida
ledare på det sätt som gjorts tidigare år. Under året har det fokuserats på det som framkom i den
administrativa översyn, som gjordes under slutet av 2013. Workshops har hållits med chefer inom
landstinget för att identifiera de förbättringsområden i form av administrativt
stöd/utbildningar/rutiner/information som kan förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt
ledarskap inom landstinget. Det konkreta arbetet med detta fortlöper och resultatet kommer att
implementeras löpande under 2015.
Exempel på insatser:


Inom Primärvårds- och rehabcentrum har man under året haft fokus på bemötandefrågor med
en heldagsutbildning för all personal samt arbetat med att implementera bemötandeguiden.



Primärvårds- och rehabcentrum har för verksamhetschefer haft en tvådagars utbildning med
temat ”Våga vara chef”. Utbildningen syftade till att ge cheferna möjlighet till reflektion,
påfyllnad och utveckling av ledarskapet. Avdelningscheferna inom centrumet har haft en
motsvarande utbildning med temat ”Vara chef”.
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Arbetsgivarfrågor

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna rekrytera och behålla duktiga
medarbetare har Landstinget Kronoberg tagit fram riktlinjer om distansarbete som under vissa
förutsättningar möjliggör för att arbeta i bostaden.
I samarbete med Pensionsmyndigheten och KPA har samtliga medarbetare fått möjlighet att lyssna till
olika föreläsningar som rör pensionen. De har även fått möjlighet till hjälp med en egen prognos över
pensionen samt individuell rådgivning. Idag är det 209 personer som har löneväxling. Nytt
pensionsavtal för våra politiker har träffats. Utbildning i allmänna bestämmelser, arbetsrätt och
lönebildning för chefer har som vanligt genomförts. Utbildning i lönebildning för medarbetare
(halvdag) har för första gången genomförts i egen regi.
Under året har lönebildningsprocessen utvecklats vidare för att främja goda arbetsresultat och
förhindra osakliga löneskillnader.
Exempel på insatser:


SKL, Vision och SSR anordnade en konferens om lönebildning på tre platser i Sverige.
Landstinget Kronoberg deltog vid en konferens och talade om hur vi arbetar med den lokala
lönebildningen.

Lönekartläggning
Diskrimineringsombudsmannen tog beslut om att granska Landstinget Kronobergs arbete med
lönekartläggning som ett led i det uppdrag som DO fått av regeringen om tillsyn av arbetsgivares
arbete med lönekartläggning. I augusti 2014, efter att landstinget inkommit med en redovisning samt
kompletterande uppgifter, kom beslut från DO att man anser att Landstinget Kronoberg fullgör sina
skyldigheter enligt diskrimineringslagen.
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Arbetsmiljö och hälsa (jämställdhet och mångfald)

Landstinget Kronoberg arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor. Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser är
en viktig målsättning. Som ett led i denna målsättning är hälso- och friskvården betydelsefullt. Viktigt
är också att minska ohälsotalen och det arbetas aktivt för att så ska ske.
Exempel på insatser:
 Fyra arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud har genomförts.
 Hälsoinspiratörerna som idag är ca 240 har erbjudits totalt 16 utbildningstillfällen med teman
som ”Hälsosamma matvanor”, ”Alkoholvanor” och ”Fem vägar till det goda livet”.
 På olika arbetsplatser inom landstinget har totalt 55 föreläsningar genomförts med teman som
t ex ”Skiftarbete och hälsa”, ”Stressa rätt”, och ”Sömnens betydelse”. Drygt 1280 medarbetare
har nåtts på detta sätt.
 Under Hälsoveckan deltog ca1100 personer och ett stort antal arbetsplatser genomförde egna
hälsoaktiviteter.
 Motionskampanjen Hälsostegen, vår och höst, aktiverade ca 950 personer per termin.
 En av chefsdagarna hade temat ”Hälsa”.
 Träningslokalen i Ljungby har rustats upp och besöksfrekvensen har ökat markant.
Patientsäkerhetsarbetet och arbetsmiljöarbetet har genom åren bedrivits var för sig trots stora likheter
och gemensamma problem. En arbetsgrupp tillsattes med representanter för patientsäkerhet,
arbetsmiljö och lokalplanering med uppdrag att föreslå former för ett utökat integrerat samarbete
mellan funktionerna. Till stöd för arbetet finns en framtagen vägledning från SKL som beskriver de
likartade uppdragen och lagstyrningen.

TABELL: Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 2013-2014

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid (inkl timanställda och
sjukersättning)
Kvinnors sjukfrånvaroandel
Mäns sjukfrånvaroandel
Total sjukfrånvaroandel
< 29 år
30-49 år
> 50 år
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i relation till total sjukfrånvarotid

2014
4,7
3,6
4,4
3,5
4,1
5,0
52,3

2013
4,8
2,9
4,3
3,5
3,9
4,9
46,5

Den obligatoriska sjukfrånvaron visar en marginell ökning med 0,1 procent till 4,4 procent jämfört
med föregående år. Sjukfrånvaron för männen ökar med 0,7 procent medan kvinnornas sjukfrånvaro
minskar något (0,1 procent) i jämförelse med föregående år. Det är i åldersgrupperna 30-49 år (från
3,9 procent till 4,1 procent) och 50 år eller äldre (från 4,9 procent till 5,0 procent) som viss ökning
skett. Sjukfrånvaron är oförändrad i åldersgruppen 29 år eller yngre. Sjukfrånvaron för medarbetare
som varit sjuka i mer än 60 dagar ökar från 46,5 procent till 52,3 procent. Högst sjukfrånvaro finns
inom Psykiatricentrum Vuxenpsykiatrin.
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Sjukfrånvaro per snittanställd (exkl. timanställda) ökar från 15,7 dagar till 16,2 dagar. Den korta
sjukfrånvaron minskar något (0,3 dagar) medan den längre sjukfrånvaron ökar något (0,7 dagar).
Skillnaderna är relativt stora mellan centrumen där Servicecentrum och Barn- och kvinnocentrum har
högst sjukfrånvaro per snittanställd. Frisknärvaron dvs. andelen medarbetare som inte har haft någon
sjukfrånvaro under året ökade något från 43,1 procent till 43,7 procent.
Medarbetarrelaterade nyckeltal
Landstinget Kronoberg hade vid årets slut 5 607 medarbetare och har ökat med 108 medarbetare (1,9
procent) i jämförelse med föregående år. Det är framför allt grupperna ST- och underläkare med
legitimation (+ 21), sjuksköterskor (+ 32) och undersköterskor/skötare (+ 25) som har ökat. Inom
övriga yrkeskategorier är förändringen relativt liten och ganska jämnt fördelad.
Ökningen av antalet anställda återfinns till största delen i gruppen tillsvidareanställda, medan antalet
visstidsanställda ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Heltider har ökat markant i antal
jämfört med föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 94,1 procent vid årets slut
och har ökat något, i jämförelse med 93,9 procent för 2013. Männen har högst sysselsättningsgrad med
97,7 procent, och kvinnorna har 93,1 procent.
Den utförda arbetstiden (närvarotid) inklusive timanställda, övertid och mertid ökade med ca 120 000
timmar eller 71 årsarbetare mot 2013. Antal årsarbetare uppgår till 4 824 jämfört med 4 752 för 2013.
Ser vi över tid så var det 4 870 årsarbetare 2012. Den samlade frånvarotiden ökade med ca 66 000
timmar vilket motsvarar 40 årsarbetare. Den frånvaro som har ökat var sjukfrånvaro (11 årsarbetare),
tjänstledighet (6 årsarbetare), föräldraledighet inkl. partiell föräldraledighet (20 årsarbetare),
studieledighet (1 årsarbetare) samt semester (3 årsarbetare). Kompledighet och övrig frånvaro har
minskat något.
Vid årsskiftet var 851 medarbetare 60 år och äldre. Antalet medarbetare som är 65 år eller äldre
motsvarar 128 medarbetare. Yrkeskategorier med omfattande pensionsavgångar inom fem till sju år är
läkare, sjuksköterskor (både grund och specialister), undersköterskor/skötare, medicinska sekreterare,
tandsköterskor samt ledningspersonal.
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1.14 Miljöredovisning

Miljöprogrammet är antaget av landstingsfullmäktige 2014-03-01. I miljöprogrammet finns mål inom
de områden där landstingets verksamheter har störst miljöpåverkan. Miljöredovisningen är en
uppföljning av det miljöarbete som genomförts i landstinget under 2014.
Från och med 1 januari 2015 är Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland är
sammanslagna till Region Kronoberg. Miljöprogrammet ska revideras under 2015 så att det gäller för
regionens samtliga verksamheter. Beslut om det nya miljöprogrammet kommer att tas av
regionfullmäktige.

Energi
Landstinget använder stora mängder energi i form av el, värme och kyla exempelvis till uppvärmning
och kylning av lokaler, ventilation, IT och medicinsk utrustning.
Energianvändningen har stor klimat- och miljöpåverkan.
Miljömål
År 2018


är elförbrukningen 83 kWh/m2
bruksarea

Utgångsvärde 2013

Årsvärde 2014

Minskning
2013-2014

92,3 kWh/m2

91,8 kWh/m2

– 0,6 %

Målet innebär att elförbrukningen
år 2018 är 10 % lägre än 2013.

är värmeförbrukningen 89 kWh/m2
bruksarea (Normalårs korrigerat)

99,0 kWh/m2

Målet innebär att värmeförbrukningen
år 2013 är 10 % lägre än 2013
(normalårs korrigerat).

är vattenförbrukningen 0,5 m3/m2
bruksarea

0,548 m3/m2

96,2 kWh/m2

0,527 m3/m2

– 2,8 %

– 3,8 %

Målet innebär att vattenförbrukningen år 2013 är
8 % lägre än 2013.
Miljömål
År 2018

ska 100 % av elen vara miljömärkt med Bra Miljöval eller liknande


ska 95 % av värmen vara förnybar

Utfall 2014
Målet är uppnått. Kravet ställdes vid
upphandling av elleverantör under året.
Cirka 89 % av värmen är förnybar.

Landstinget har under året aktivt arbetat med att minska energiförbrukningen, bland annat genom
utbyte till moderna belysningsanläggningar, installation av energisnåla LED-lampor och rörelsevakter
samt utbyte av äldre pumpar och ventiler. Energieffektiviseringsarbetet under året har utöver minskad
energianvändning, även lett till lägre utsläpp och minskade energikostnader.
Med hjälp av det statliga energieffektiviseringsstödet har flera energiutredningar utförts, vilka kommer
att vara till stor hjälp i planeringen av det fortsatta energiarbetet. Nya energi- och miljöriktlinjer för
byggnation har arbetats fram. Riktlinjerna kommer att bli ett verktyg för att beakta energi- och
miljöfrågor vid ny- och ombyggnation.

Årsredovisning 2014

67

Transporter
I landstingets verksamheter sker många resor och person- och varutransporter. Utöver en
klimatpåverkan ger utsläpp från resor och transporter även upphov till luftföroreningar och
miljöpåverkan i form av försurning, övergödning och förhöjda halter av marknära ozon.
Miljömål
År 2018

ska landstingets interna transporter vara kartlagda samt miljö- och
kostnadsoptimerade




ska landstinget leasa minst 3 elbilar
ska 75 % av resorna med fordon från bilpoolen ske med förnyelsebart
bränsle
har antalet km med personbil i tjänsten minskat med
10 % jämfört med 2013

Utfall 2014
Under året påbörjades en kartläggning av
landstingets transporter.
Landstinget leasar en elbil.
Av antalet körda kilometer var
53 % med förnyelsebart bränsle.
Användning av personbil i tjänsten minskade
med 2 % jämfört med år 2013.

Antal körda kilometer med bilpoolsbilar och hyrbil var under året 1 661 720 km. Privat bil i tjänsten
användes 980 275 km. Det är en liten minskning jämfört med föregående år.
Under året genomfördes en upphandling av leasingbilar till bilpoolen. Både korttidshyrda och egna
långtidsleasade avdelningsbilar omfattas. Landstinget leasar gasbilar, etanolbilar och mindre
dieselbilar. Genom att välja fler bilar med förnyelsebart bränsle bidrar landstinget till att uppnå
regionala och nationella miljömål om att minska utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga utsläpp. Det
nya leasingavtalet innebär även en ekonomisk besparing på cirka 400 000 kr per år.
Produkter och avfall
Landstinget använder stora volymer varor och förbrukningsmaterial vilket medför en stor
miljöpåverkan vid både tillverkning, användning och avfallshantering. Landstinget arbetar för att
hushålla med resurser, ställa miljökrav vid upphandlingar, källsortera avfall och omhänderta farligt
avfall på ett säkert sätt.
Landstingets verksamheter kräver mycket lokalyta. Nya lokaler uppförs och äldre renoveras och byggs
ut. Byggnationen kräver energi, transporter, produkter och kemikalier. Det är viktigt att miljöhänsyn
tas tidigt i byggprojekten.

Miljömål
År 2014-2018



ska byggmaterial vid ny- och större ombyggnationer dokumenteras
och prioriterade utfasningsämnen ska undvikas så långt som möjligt



ska landstingets nybyggnationer som rör kärnverksamheten
miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad



ska genomgripande ombyggnationer som omfattar
installationstekniska system uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad

Utfall 2014
Under året har miljöenheten tillsammans
med fastigheter arbetat med framtagande av
miljöriktlinjer vid byggprojekt.
Ej utfört under året.
Ej utfört under året.

År 2018



har andelen materialåtervunnit avfall ökat till minst 33 % av den totala
avfallsmängden



är minst 25 % av bomullen i landstingets textilier producerade enligt
ekologiska kriterier

Årsredovisning 2014

År 2014 källsorterades 29 % av avfallet ut.
Landstinget har ekologisk bomull i
babykläder vilket utgör cirka 2 % av det
totala sortimentet.
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vid tecknande av nytt avtal med textilleverantör ska 25 % av
textilerna, under avtalsperioden, vara producerade av alternativa
material med mindre miljöbelastning än konventionell bomull

Textilleverantör upphandlades inte under
året. Gällande avtal finns.

Syftet med miljöriktlinjer vid byggprojekt är uppnå en god inomhusmiljö utan miljö- och
hälsoskadliga ämnen samt minska energianvändningen. Målsättningen är att riktlinjerna antas under
2015. Den första byggnaden som ska certifieras enligt Miljöbyggnad är nya tandvården på Teleborg
och det projektet påbörjas under 2015.

Livsmedel
Maten är en viktig del av vården eftersom näringen från maten är grundläggande för vår hälsa.
Ekologiska livsmedel har många fördelar, exempelvis genom minskade utsläpp av bekämpningsmedel
till sjöar och grundvatten, att man tar hänsyn till djurs naturliga behov och beteenden och att den
biologiska mångfalden främjas.
Genom att köpa ekologiska livsmedel bidrar landstinget även till att nå det regionala miljömålet om att
andelen certifierade ekologiska livsmedel ska utgöra 75 % av den offentliga konsumtionen av
livsmedel år 2020.
Miljömål
År 2018

Utfall 2014



är andelen ekologiska livsmedel 60 % av den totala
livsmedelskostnaden



är Kost och restauranger fortsatt KRAV-certifierade



fortsätter Kost och restauranger att erbjuda vegetariska alternativ

Andelen ekologiska livsmedel uppgick till
46 % av den totala livsmedelskostnaden.
Kost- och restauranger har fortsatt vara
KRAV-certifierade.
Under året har Kost och restauranger
dagligen erbjudit ett vegetariskt alternativ.

Inköp av ekologiska livsmedel i landstinget har ökat från 1 % 2006 till 46 % år 2014. Idag är
exempelvis mjölk, kaffe och bananer m.m. ekologiska. I nationella jämförelser av hur stor andel
ekologiska livsmedel som köpts in av landsting och regioner har Landstinget Kronoberg legat i toppen
under de senaste åren. Framgångarna beror till största delen på tydliga politiska mål och engagerade
och kunniga medarbetare inom kost och restauranger och upphandling.
Landstingets produktionskök är även KRAV*-certifierade och deltar i Naturskydds-föreningens
kampanj Gröna Gaffeln.
*KRAV står för Kontrollföreningen för Alternativ Odling och är en miljömärkning för ekologiska livsmedel.
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Kemikalier
Kemikalier finns överallt i vår omgivning. Exponering av farliga kemikalier kan öka risken för
allvarliga sjukdomar som t.ex. cancer, diabetes, fetma och störd reproduktion. Kunskapen om hur vi
påverkas av blandningen av olika kemikalier som vi utsätts för, den så kallade cocktaileffekten, är än
så länge ganska låg.
Att landstinget väljer kemikalier som är bättre ur miljö- och hälsoperspektiv har en positiv påverkan
på folkhälsa, förbättrad arbetsmiljö, ökad patientsäkerhet och skydd av den yttre miljön.
Miljömål
År 2014-2018



används en framtagen rutin för upphandling av kemiska produkter
och varor

Utfall 2014
Rutin är ej framtagen under året.

År 2018



har 25 % av produkter som har ingående ämnen på landstingets
utfasningslista ersatts med mindre miljöbelastande alternativ jämfört
med år 2013

Under året har 21 produkter tagits bort eller
ersatts, vilket motsvarar 11 %.

Under året har miljöenheten tillsammans med verksamheterna arbetat med att minska användningen
av särskilt farliga kemikalier. Särskilt fokus har varit på att byta ut cancerogena, mutagena och
reproduktionstoxiska produkter (CMR-produkter), främst i laboratorieverksamheterna. Grimslövs
folkhögskola, fastighetsdriften och laboratorierna har även inventerat sina kemikalier och tagit bort det
som inte är nödvändigt.

Läkemedel
Läkemedel är livsnödvändiga för många människor och har en viktig del i vårdens uppgift att läka,
lindra och bota. En del läkemedel består av svårnedbrytbara och potentiellt giftiga ämnen som kan
läcka ut i miljön och påverka djur och i förlängningen även oss människor negativt. Kunskaperna om
långsiktiga effekter av aktiva läkemedelssubstanser i miljön är idag bristfällig samtidigt som
läkemedelsanvändningen i samhället ökar. Ett av målen i den nationella läkemedelsstrategin är att
minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt.
Lustgas används framför allt vid förlossningar och ger ofta god smärtlindring men lustgas har även en
negativ inverkan på klimatet. Därför pågår ett arbete i landstinget med att minska onödigt utsläpp och
läckage.
Miljömål
År 2014-2018

Utfall 2014



minskar kassationen av läkemedel

År 2014 kasserades 4585 kg läkemedel i
landstinget.



tas miljöhänsyn vid den årliga revideringen av rekommenderade
läkemedel

Miljöaspekter beaktas vid den årliga
revideringen av rekommenderade
läkemedel.



har antalet recept på fysisk aktivitet, FAR, ökat till minst 2400 per år

År 2014 var antalet recept på fysisk aktivitet
1641 st.



är förskrivningen av antibiotika högst 250 recept/1000 invånare per år

År 2018

Årsredovisning 2014

Förskrivningen under året var 310
recept/1000 invånare, vilket är en minskning
med 7 % jämfört med föregående år.
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har det årliga utsläppet av lustgas minskat med
80 % jämfört med år 2013

År 2014 var förbrukningen av lustgas 2018
kg vilket är en ökning med 30 kg jämfört med
år 2013.

Läkemedelskommittén verkar för en läkemedelsanvändning som ska ge största möjliga nytta med så få
biverkningar som möjligt och till lägsta möjliga kostnad. Läkemedelskommitténs målsättning är att i
ökande grad ta hänsyn även till läkemedlens miljöaspekter vilket innebär att vid en i övrigt likvärdig
behandling och kostnad, skall det alternativet som har minst miljöpåverkan väljas.
Läkemedelsgenomgångar inom öppenvården och effektivare läkemedelshantering inom slutenvården
är exempel på aktiviteter som genomförs kontinuerligt och som, förutom att leda till ökad
patientsäkerhet, även bidrar positivt till miljö och ekonomi. Hälso- och sjukvården arbetar också med
flera alternativ och komplement till läkemedel, till exempel fysisk aktivitet på recept och sömnskola.
Att ställa miljökrav vid upphandlingar av läkemedel och säkra en miljöriktig avfallshantering är andra
exempel på aktiviteter som minskar miljöbelastningen från läkemedel.
Utöver att delta i nationella nätverk pågår ett lokalt samarbete i landstinget där miljöenheten,
läkemedelsenheten och läkemedelskommittén samarbetar kring frågor om läkemedels miljöpåverkan.
Landstinget arbetar för att minimera lustgasutsläppen eftersom lustgas har en negativ klimatpåverkan.
Under året har läcksökningar av ledningarna genomförts för att säkerställa att onödigt läckage inte
sker.
Utbildning
Samtliga medarbetare har en viktig roll i landstingets miljöarbete. Att erbjuda relevant utbildning är en
förutsättning för att landstingets medarbetare ska kunna bidra till att miljöprogrammet uppfylls.
Miljömål
År 2014-2018



utbildas landstingets anställda i miljö genom en webbaserad
utbildning

Utfall 2014
Arbetet med framtagande av webbaserade
miljöutbildning påbörjades under året.

Under 2014 har en projektgrupp arbetat med att ta fram en grundläggande, webbaserad
miljöutbildning. Miljöutbildningen ska gå att koppla till landstingets kompetensregister. I
projektgruppen finns representanter från miljöenheten, upphandlingsavdelningen, IT systemstöd och
kunskapsutveckling. På grund av tekniska problem att koppla utbildningen till kompetensregistret har
utbildningen ej ännu påbörjats. Arbetet fortsätter under 2015.

Årsredovisning 2014
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Upphandling
Inköp och upphandlingar av varor och tjänster spelar en stor roll i den miljöpåverkan landstinget ger
upphov till. Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar påverkas marknaden i miljömässig riktning.
Landstinget ställer även krav enligt den nationella uppförandekoden för etiskt och socialt
ansvarstagande för leverantörer tillsammans med andra landsting i Sverige. Det innebär att
leverantörerna ska garantera att krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet och
arbetsvillkor uppfylls. Kraven har en direkt påverkan på möjligheter för människor i utvecklingsländer
att arbeta under sunda förhållanden.
Miljömål
År 2014-2018

ska all personal inom inköp och upphandling genomgå utbildning i
miljöanpassad upphandling



görs upphandlingar med hjälp av framtagna riktlinjer för
miljöanpassad upphandling

Utfall 2014
Utbildning i miljöanpassad upphandling har
inte genomförts under året.
Under året har miljöenheten tillsammans
med upphandlings-avdelningen arbetat med
framtagande av riktlinjer för miljöanpassad
upphandling.

Under året har miljökrav och krav enligt den nationella uppförandekoden ställts vid ett flertal
upphandlingar.

Årsredovisning 2014
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1.14 Stiftelser och bolag
Landstinget Kronoberg är huvudman för eller delägare i ett antal stiftelser och bolag.
Landstinget uppfyller inte de villkor som finns för att enligt lagen vara skyldig att upprätta en
sammanställd redovisning av den verksamhet som bedrivs. En konsolidering har heller inte
bedömt tillföra väsentlig information i förhållande till landstingets resultat- och balansräkning.
Nedanför redovisas istället varje bolag och stiftelse separat med en resultat- och
balansräkning samt en kortfattad förvaltningsberättelse.
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
AB Regionteatern ägs till 49 procent av Landstinget Kronoberg. Övriga ägare är Landstinget Blekinge
med 29 procent och Växjö kommun med 22 procent av aktierna i bolaget. Styrelsen består av
ledamöter från Landstinget Kronoberg, Landstinget Blekinge, Växjö kommun samt en
personalrepresentant. Den löpande verksamheten sköts av teaterchefen/VD.
Teatern ska bedriva teaterverksamhet samt vara en aktiv del av samhälls- och kulturlivet i Kronobergs
och Blekinge län. Särskild vikt ska läggas vid barn- och ungdomsteater samt amatörteater i båda länen.
Bolaget ska arbeta för ett ökat teaterintresse. Verksamheten ska präglas av konstnärlig och intellektuell
frihet samt vara politiskt och ideologiskt oberoende. Teatern bedriver sin verksamhet i form av
turnéuppsättningar samt uppsättningar på Ringsbergsscenerna.
Regionteatern påbörjade år 2011 i samarbete med Växjö kommun och Statens kulturråd ett treårigt
projekt, Araby Community Art, för att skapa nya mötesplatser, kontaktytor och plattformar för boende
i Araby. Projektet avslutas under våren 2014 med föreställningen ”Alice i Underlandet”.
Regionteatern drev ett EU-projekt, Ciconia, under perioden 2013-2014. Det är ett internationellt
nätverksprojekt som omfattar ett antal länder kring södra Östersjön.
Under 2014 spelades två sommarteaterproduktioner med bl a Glasjesus som framfördes i Kronoberg
och Peter Pan – Wendys resa som framfördes i Blekinge.
Teatern har under 2014 fortsatt sin satsning på dansverksamhet bl a med hjälp av beviljade medel från
Statens Kulturråd och Regionförbundet södra Småland.

Årsredovisning 2014
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För att kunna fortsätta utvecklingen mot en modern scenkonstinstitution beslutade styrelsen om en
underbalanserad budget för 2014 med 390 000 kronor. Resultatet avviker positivt från budget vilket
främst beror på minskade personalkostnader. För 2015 har styrelsen beslutat om en underbalanserad
budget på 364 000 kronor.
Ägaranslagen räknas årligen upp i enlighet med konsortialavtal parterna emellan. För år 2014 enades
ägarna om en uppskrivning med 1,9 procent. Det statliga anslaget skrevs upp med 2 procent. För år
2015 har ägarna enats om en uppskrivning av anslagen på 2,8 procent. Stor osäkerhet råder kring det
statliga anslaget.
TABELL: Resultat och balansräkning AB Regionteatern 2013-2014
AB REGIONTEATERN
2014
Resultaträkning (miljoner kronor) (preliminär)
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2013

37,1
-37,4
-0,3
0,1
-0,2
0,0
0,0
-0,2

34,9
-35,0
-0,1
0,1
-0,0
0,0
0,0
-0,0

Balansräkning (miljoner kronor)
(preliminär)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar

0,5
4,7
6,2
11,4

0,6
4,8
7,8
13,2

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

6,0
0
5,4
11,4

6,2
0,0
7,0
13,2
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Smaland Airport AB
Landstinget Kronoberg innehar 55 procent av aktierna i Smaland Airport AB. Flygplatsen ägs till
resterande del av Växjö och Alvesta kommun.
År 2014 var ett år med både positiva och negativa nyheter. Positiv var den starka tillväxten av
chartertrafiken och ny linje till Oslo och Amsterdam. Våra största charteroperatörer ökade också
kraftigt sommartrafiken från vår flygplats. Stockholmstrafiken utvecklades däremot inte enligt
förhoppningarna. Problemet är otillräcklig kapacitet för morgonavgångarna. Högst prioriterat har
under de senaste åren varit att komma igång med s.k. hub-trafik till en storflygplats i Europa. Estonian
Air började flyga till Amsterdam i början av maj, men valde att lägga ner linjen redan efter cirka 4
månader. Diskussioner pågår med KLM att de själva skall återuppta linjen till Amsterdam då behovet
kvarstår. EUs konkurrenskommission drev igenom ett förslag som innebär utfasning av allt offentligt
stöd till Europas flygplatser under en tioårsperiod. Våra svenska regionala flygplatser kommer att
klassas som SGEI flygplatser och dessa är undantagna.
Passagerarutvecklingen under 2014 blev i stort sett samma som för 2013. Totalt flög strax över 179
000 passagerare. Under 2014 har investeringar har gjorts för att förbättra bilparkeringen samt förenkla
trafikflödet för att hämta/lämna passagerare. Under 2014 fick flygplatsen ett driftbidrag på 10 miljoner
kronor från ägarna. Detta har i första hand finansierat underskott på Amsterdamsatsningen. Resultat
exklusive driftbidrag från ägarna blev -17,4 miljoner kronor. Flygplatsens ägare har uttalat sin avsikt
att fortsätta stödja Smaland Airport med driftbidrag tills verksamheten ger ett positivt ekonomiskt
resultat. Allt tyder på att trafiken långsiktigt kommer att öka. Kortsiktigt för 2015 ser det däremot
besvärligt ut eftersom Nextjet har det kämpigt på Arlanda- och Oslolinjen.
TABELL: Resultat och balansräkning Smaland Airport 2013-2014
SMALAND AIRPORT AB
2014
2013
Resultaträkning (miljoner kronor)
(preliminär)
Intäkter
55,5
54,4
Kostnader
-62,9
-50,8
Rörelseresultat
-7,4
3,6
Finansnetto
-0,1
0,0
Resultat efter finansiella poster
-7,5
3,6
Bokslutsdispositioner
0,1
0,0
Skatt på årets resultat
0,0
0,0
Årets resultat
7,4
3,6
Balansräkning
(preliminär)
Tillgångar

(miljoner

kronor)

Anläggningstillgångar

42,0

45,9

Kortfristiga fordringar
Övriga omsättningstillgångar

7,5
13,9

6,6
28,5

Summa tillgångar

63,4

81,0

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

39,1
14,2
10,1
63,4

46,5
14,2
20,3
81,0
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RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB ägs till 90 procent av Landstinget Kronoberg. Vida AB och Rottne Industri AB
äger vardera 5 procent efter en nyemission gjord 2014. RyssbyGymnasiet är en friskola sedan i juli
2002 med elever från hela landet.
De utbildningar som bedrivs på skolan under året är;
 Naturbruk
 Hotell & Restaurang och livsmedel
 YH-Gastronomiskt entreprenörskap
Bolaget redovisar under året ett antal händelser av engångskaraktär. Försäljning har skett av
fastigheten Sälleberg med ett realisationsresultat på 1,0 miljoner kronor. Försäkringsersättning har
erhållits uppgående till 0,7 miljoner kronor som en följd av en uppgörelse med en leverantör på grund
av bristande leveranser. Vidare har RyssbyGymnasiet AB blivit tvunget att vidta en nedskrivning av
en investering i skolans värmeanläggning. Nedskrivningen görs på grund av otillräcklig funktionalitet
och kapacitet. Nedskrivningen uppgår beloppsmässigt till 0,7 miljoner kronor. Den resultatmässiga
nettoeffekten av dessa engångshändelser är plus 1,0 miljoner kronor.
Skolan kommer under 2015 att investera i nytt vilthägn med kron- och dovhjort samt mufflonfår och
skolans vilthanteringsanläggning ska rustas upp i enlighet med krav från Livsmedelsverket.
Vid landstingsfullmäktige i november 2014 beviljades lån från Landstinget för att bygga ett nytt
metodkök med restaurangdel.
Under 2015 kommer skolan för femte året i rad att anordna en lokal mat- och hantverksmässa.
TABELL: Resultat och balansräkning Ryssbygymnasiet 2013-2014
RYSSBYGYMNASIET AB
2014
2013
Resultaträkning
(miljoner
kronor)
(preliminär)
Intäkter
49,4
46,5
Kostnader
-46,5
-50,2
Rörelseresultat
2,9
-3,7
Finansnetto
-0,4
-0,3
Resultat efter finansiella poster
2,5
-4,1
Skatt på årets resultat
0,0
0,0
Årets resultat
2,5
-4,1
Balansräkning
(miljoner
(preliminär)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar

kronor)

26,7
5,0
12,6
44,3

28,6
4,7
9,6
43,0

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

16,1
21,7
6,5

13,3
21,7
8,0

Summa eget kapital och skulder

44,3

43,0
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Stiftelsen Musik i Kronoberg
Landstinget Kronoberg är ensam huvudman för stiftelsen Musik i Kronoberg. Ändamålet för stiftelsen
är att i första hand organisera och driva musikverksamhet inom Kronobergs län. Tillsammans med
Stiftelsen Musik i Skåne, med huvudman Region Skåne, äger man Musik i Syd AB. Stiftelsen Musik i
Kronobergs huvudsakliga verksamhet består i att ansöka om verksamhetsbidrag och vidarebefordra
dessa till Musik i Syd AB. Styrelsen för Musik i Syd AB, med ledamöter från de två
stiftelsestyrelserna, har sitt säte i Kristianstad. Den lagstadgade arkivverksamheten, Smålands
Musikarkiv, finns hos Musik i Syd AB.
Verksamhetsåret 2014 har varit ett framgångsrikt år och kontakterna med kommuner och lokala
arrangörer i länet har fortsättningsvis utvecklats positivt. Kammarorkestern Musica Vitae är en
integrerad del av verksamheten och orkestern har fått en allt starkare förankring i hela regionen.
Musik i Syds verksamhet för barn- och ungdomar har hög prioritet och erbjuder konsertupplevelser
med levande musik inom många olika genrer. För Musik i Syd är det viktigt att värna om och
stimulera barn och ungdomars eget musikutövande. Exempel på detta är den riksomfattande tävlingen
Musik Direkt som har en stark förankring i Kronoberg.
Under året genomförde Musik i Syd ett stort antal konserter inom genrerna kammarmusik, nutida,
jazz, folkmusik, världsmusik, kör, orkester m.m. i Kronobergs län. Musik i Syd har huvudansvaret för
Korröfestivalen och Musik i Sagobygd. Därutöver har Musik i Syd ett nära samarbete med ett flertal
andra festivaler, t ex Smålands kulturfestival och Cirkus i Glasriket.
TABELL: Resultat och balansräkning Stiftelsen Musik i Kronoberg
2013-2014
STIFTELSEN MUSIK I
2014
2013
KRONOBERG
Resultaträkning (miljoner kronor)
(preliminär)
Intäkter
21,0
14,5
Kostnader
-21,0
-14,5
Rörelseresultat
0,0
0,0
Finansnetto
0,0
0,0
Resultat efter finansiella poster
0,0
0,0
Årets resultat
0,0
0,0
Balansräkning
(preliminär)

(miljoner

kronor)

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Summa tillgångar

0,3
0,5
0,8

0,3
0,5
0,8

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital och skulder

0,8
0,8

0,8
0,8
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Kulturparken Småland AB

Kulturparken startade sin verksamhet i oktober 2008 och ägs till 41 procent av Växjö Kommun och 59
procent av Landstinget Kronoberg. Bolaget bedriver förvaltning av museala samlingar, byggnader och
arkiv samt fullgör regionala uppgifter inom Kronobergs läns kulturarv, samt annan kulturell
verksamhet. Bolaget bedriver verksamhet vid följande arenor/mötesplatser: Smålands
museum/Sveriges
glasmuseum,
Utvandrarnas
hus,
Kulturarvcentrum
Småland
med
Kronobergsarkivet, Kronobergs lantbruksmuseum, Ryttmästargården, Kronobergs slottsruin samt
Ångaren Thor. Antalet besökare på de olika arenorna har minskat något jämför med rekordåret 2013.
Det treåriga ESF-finansierade projektet ”Kultur, strategi och framtid” avslutades den 30 juni 2014, där
ett flertal utbildningsinsatser genomförts. Kulturparken har under året också drivit tre andra
externfinansierade utvecklingsprojekt.
Smålands Museum beslutade, i enlighet med genomförandeavtal från hösten 2013, att sälja
Museibyggnaden till Vöfab med tillträde den 15 december. Kulturparken hyr därefter
Museibyggnaden genom ett nyttjanderättsavtal.
Hyrestagaren i Ryttmästargården gick i konkurs i januari 2014. Under året skrevs hyreskontakt med ny
entreprenör och under sommaren utvecklades verksamheten vid Ryttmästargården och Kronobergs
slottsruin i positiv riktning. Under hösten 2014 undertecknades ett samverkansavtal med Stiftelsen
Svenska emigrantinstitutet, som träder i kraft 1 januari 2015, och innebär att Stiftelsen Svenska
emigrantinstitutet överlåter åt Kulturparken Småland AB att driva verksamheten i Utvandrarnas hus i
enlighet med stiftelsens stadgar.
TABELL: Resultat och balansräkning Kulturparken Småland 2013-2014
KULTURPARKEN
SMÅLAND
AB
2014
2013
Resultaträkning (miljoner kronor)
(Preliminär)
Intäkter
33,9
38,5
Kostnader
-33,7
-37,1
Rörelseresultat
0,2
1,4
Finansnetto
0,0
0,0
Resultat efter finansiella poster
0,3
1,4
Bokslutsdispositioner
-0,0
-0,0
Skatt på årets resultat
0,0
0,0
Årets resultat
0,2
1,4
Balansräkning
(miljoner
(Preliminär)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga omsättningstillgångar
Summa tillgångar

kronor)

0,2
1,4
6,1
7,7

0,3
6,2
2,0
8,5

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

2,9
0,0
4,8

2,7
0,0
5,8

Summa eget kapital och skulder

7,7

8,5
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2

Finansiell redovisning

Resultaträkning

Not

2014

2013

Verksamhetens intäkter

2

884

915

Verksamhetens kostnader

3

-5 357

-5 110

Avskrivningar

4

-186

-184

-4 659

-4 379

miljoner kr

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

3 847

3 568

Generella statsbidrag och utjämning

6

954

908

Finansiella intäkter

7

42

57

Finansiella kostnader

8

-28

-189

4 815

-35

156

-35

2014

2013

156

-35

4

186

184

Gjorda avsättningar

20

112

235

Övriga ej likviditetspåverkande poster

25

-7

-36

447

348
78

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

9

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 (-/+)

16

42

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)

23

145

-5

634

421

10

-12

-22

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-242

-202

Investeringsbidrag

11, 12

1

0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

8

38

-245

-186

-4

5

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar
Ökning/minskning långfristiga skulder

13, 14

-117

0

-121

5

268

240

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

1528

1288

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

1 796

1 528

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Balansräkning

Not

2014-12-31

2013-12-31

10

19

25

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 048

1 030

Maskiner och inventarier

12

355

302

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

13

9

Långfristiga fordringar

14

miljoner kr

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

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

30

30

1 465

1 396

Omsättningstillgångar
Förråd

15

49

49

Kortfristiga fordringar

16

317

358

Kortfristiga placeringar

17

1 200

1 017

Kassa och Bank

18

595

511

Summa omsättningstillgångar

2 161

1 935

Summa tillgångar

3 626

3 331

1 019

1 054

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

19
9

Summa eget kapital

156

-35

1 175

1 019

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

20, 21

Summa avsättningar

1 419

1 307

1 419

1 307

4

122

Skulder
Långfristiga skulder

22

Kortfristiga skulder

23

1028

883

Summa skulder

1 032

1 005

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

3 626

3 331

2 512

2 616

609

635

8

8

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Löneskatt pensionsskuld
Kulturparken
Smaland Airport AB
Transitio
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5

11

480

494
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Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

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
landstinget 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.
I följande fall avviker landstinget från rekommendationer:
· Landstinget 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 2014 stått still.
Förändrade redovisningsprinciper
Från och med 2014 klassificeras i enlighet med RKR`s ändrade ställningstagande bidrag från
sjukskrivningsmiljarden som ett specialdestinerat statsbidrag som ingår i verksamhetens intäkter. År 2013
intäktsfördes 23 miljoner kronor från sjukskrivningsmiljarden som generellt statsbidrag. Jämförelsetalen för år
2013 har inte omräknats enligt den nya principen.
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 landstingets resultat- och
balansräkning. I särskilt avsnitt redovisas uppgifter om de stiftelser och bolag som landstinget 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.
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Intäkter
Skatteintäkter
I redovisningen för år 2014 ingår den definitiva slutavräkningen för 2013 och en preliminär slutavräkning för år
2014. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med
rekommendationen RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som
pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos negativt med 4 mnkr.
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
form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som
statsbidraget avser är bokförda. Följande specialdestinerade statsbidrag har inte periodiseras enligt ovan utan
kontantprincipen tillämpats och intäktsförts det år det utbetalats:
·Sjukskrivningsmiljarden (2014: 22 mnkr/2013: 23 mnkr)
·Sammanhållen vård och omsorg mest sjuka äldre (2014: 11 mnkr/2013: 3 mnkr)
·Stöd till riktade insatser inom psykisk ohälsa (2014: 6 mnkr/2013: 5 mnkr)
Övriga intäkter
Enligt RKR 18 ska investeringsbidrag till anläggningstillgångar redovisas som en förutbetald intäkt och
periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Detta görs endast för investeringsbidrag över 1 miljon
kronor. Investeringsbidrag under 1 miljon kronor redovisas av systemtekniska skäl som tidigare, det vill säga
investeringsbidraget reducerar det bokförda värdet på investeringen.
Realisationsvinster i balanskravsresultatet
Från och med 2012 återläggs inte normala omplaceringsvinster 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.
Landstingets pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. För redovisning av marknadsvärdet tillämpar landstinget en
försiktighetsprincip och redovisar ett s.k. teoretiskt marknadsvärde. Portföljens förvaltning regleras i antaget
Reglemente för den finansiella verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28, reviderat 2014-0429.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstillgångar tas upp till
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
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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.
Från och med 2014 infördes i RKR 11.4 explicita krav om tillämpning av komponentindelning och
komponentavskrivning. Landstinget Kronoberg har tidigare år indirekt tillämpat komponentindelning och
komponentavskrivning. Det genom att man tidigare år har bedömt investeringarnas delar och olika
nyttjandeperioder, som därefter vägts ihop till en genomsnittlig avskrivningstid. Från och med år 2014 är
komponentindelning och komponentavskrivning aktuell vid fastighetsinvesteringar över 3 miljoner kronor.
Komponentindelningen 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.
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.
Systemutveckling, programvara och systemlicenser ska enligt RKR`s idéskrift avskrivning klassificeras i
gruppen för immateriella tillgångar. Denna typ av investeringar har tidigare år klassificerats i gruppen för
inventarier. Från och med 2014 klassificeras nyinvesteringar i systemutveckling, programvara och
systemlicenser som en immateriell tillgång. Jämförelsetalen för år 2013 har omarbetats som om investeringar i
systemutveckling, programvara och systemlicenser varit klassificerade som immateriella tillgångar redan år
2013.
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

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.
År 2014 infördes komponentindelning och komponentavskrivning och beräkningar gjordes då av skillnaden
mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar som om komponentindelningen varit gjord bakåt i tid.
Beräkningar gjordes på investeringar över 3 miljoner kronor de senaste 5 åren. Urvalet gjordes utifrån en
prioritering av tillgångarnas bokförda värde samt kvarvarande nyttjandeperiod. Resultatet av gjorda beräkningar
var att skillnaden, mellan bokförda avskrivningar och om komponentavskrivningar varit tillämpade bakåt i tid,
inte utgjorde några betydande belopp varken enskilt eller totalt. Detta på grund av att landstinget indirekt redan
tidigare använt komponentindelning vid fastställandet av investeringarnas avskrivningsperioder.
Årsredovisning 2014

83

Jämfört med om tidigare års investeringar skulle räknas om och jämförelsetal omarbetas i enlighet med framtida
komponentindelning visar gjorda beräkningar att redan fastställda avskrivningstider på tidigare års investeringar
inte medför några väsentliga skillnader resultatmässigt framöver. Baserat på gjorda beräkningar och det faktum
att man från tidigare indirekt redan använt komponentindelning vid fastställande av genomsnittliga
avskrivningstider bedöms det därför inte nödvändigt att korrigera tidigare års avskrivningar för att framåt få rätt
avskrivningsnivå. Jämförelsetal har därför inte omräknats.
Leasingavtal
Landstinget 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
Landstingets skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och beredskap har
värderats enligt löneläge den 31 december 2014 och redovisas som kortfristig skuld. De bokförda löneskulderna
inkluderar sociala avgifter. Flextidskulden redovisas inte i bokföringen.
Pensionsskuld
Den totala pensionsskulden beräknas av pensionsbolaget KPA Pension enligt RIPS 07-modellen, på grundval av
uppgifter som lämnas av landstinget 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 KPA
inte har kännedom till. Hänsyn har också tagits till underlag från KPA avseende landstingets skuld till den
personal som gick över till kommunen i samband med olika verksamhetsöverföringar tidigare år (ädel-personal,
omsorg, psykädel) och som nu administreras av annat pensionsbolag, Skandikon.
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.
Patientskadereserven
Landstingens skuld till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), utgörs av en räntebärande revers.
Kostnaden består av en årlig premie till LÖF samt en finansiell ränta på reversskulden. Under år 2015 kommer
reversskulden i sin helhet inlösas, för att möta det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II
som träder i kraft 1 januari 2016.
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 landstinget är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men
nettoomsättningen överstiger inte nivån. Från och med 2012 särredovisas utifrån konkurrenssynpunkt hela
tandvårdsverksamheten enligt en modell för mer öppen redovisning.
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Not 2

Verksamhetens intäkter
2014

2013

6 968

6 761

-6 084

-5 846

884

915

- Reavinst vid försäljning av fastigheter

7

35

- Återbetalning 2005 och 2006 års AFA-premier

0

60

2014

2013

-11 441

-10 956

6 084

5 846

-5 357

-5 110

-186

-184

-5 543

-5 294

Verksamhetens intäkter inkl interna poster
Interna intäkter för verksamheten
Summa
Jämförelsestörande poster:

För specifikation av intäkterna se avsnittet resultatuppföljning 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

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

Avskrivningar
2014

2013

Avskrivningar immateriella tillgångar

12

11

Avskrivningar byggnader och anläggningar

92

90

Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa

Not 5

82

83

186

184

2014

2013

3 852

3 587

-9

3

4

-22

3 847

3 568

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa
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Not 6

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån
Sjukskrivningsmiljarden
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa

Not 7

2014

2013

707

687

46

43

417

404

0

23

-169

-205

-47

-44

954

908

2014

2013

Finansiella intäkter

2

1

Räntor

14

18

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper

21

36

Återföringar av nedskrivningar

4

0

Övriga finansiella intäkter

1

2

42

57

2014

2013

-5

-1

Utdelningar värdepapper

Summa

Not 8

Finansiella kostnader

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper

-2

-2

Ränta på pensionskostnader

-18

-181

Övriga finansiella kostnader

-3

-5

-28

-189

2014

2013

156

-35

-7

-35

0

150

149

80

Räntekostnader

Summa

Not 9

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster fastigheter
Sänkt diskonteringsränta (inkl löneskatt)
Summa justerat resultat enligt balanskravet
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Not 10

Immateriella anläggningstillgångar
2014-12-31

2013-12-31

124

101

-Årets aktiverade utgifter

11

22

-Pågående investeringar

1

0

-6

0

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

-Omklassificering till IT-utrustning
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

-66

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

64

124

-98

-88

-12

-11

Ingående avskrivningar
Årets förändringar:
-Årets avskrivningar

1

0

65

0

-44

-98

19

25

2014-12-31

2013-12-31

2 591

2 456

110

141

0

-6

2 701

2 591

-1 562

-1 476

-92

-90

0

4

-1 654

-1 562

Mark
Ingående anskaffningsvärde

1

0

-Årets aktiverade utgifter

0

1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 048

1 030

-Omklassificering till IT-utrustning
-Försäljningar och utrangeringar
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
2014-12-31

2013-12-31

1 215

1 139

122

82

-1

0

6

0

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter
-Investeringsbidrag
-Omklassificering från IT-program
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Omklassificering från IT-program

-127

-6

1 215

1 215

-920

-841

-81

-83

-1

0

127

5

-875

-920

Ingående balans

6

27

-Utgifter under året

9

-21

15

6

355

302

2014-12-31

2013-12-31

18

18

-14

-14

Regionteatern AB

1

1

Ryssbygymnasiet AB

3

3

Kulturparken AB

1

1

Info Medica

4
0

0
0

Bostadsrätter

0

0

13

9

2014-12-31

2013-12-31

22

22

Fordran Småland Airport AB

8

8

Övriga långfristiga fordringar

0

0

30

30

-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Pågående nyanläggningar

Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan

Not 13

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andra andelar i dotterbolag:
Småland Airport AB
Nedskrivning aktieinnehavet Småland Airport AB

Övriga aktier och andelar:
Andel i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Summa

Not 14

Långfristiga fordringar

Fordran Ryssbygymnasiet AB

Summa
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Not 15

Förråd
2014-12-31

2013-12-31

Förråd

49

49

Summa

49

49

2014-12-31

2013-12-31

Kundfordringar

117

100

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-15

-9

80

108

104

127

31

32

317

358

2014-12-31

2013-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning *)

120

0

Aktier pensionsförvalting

230

225

Räntor överlikviditetsförvaltning*

432

427

Räntor pensionsförvaltning

300

351

Likvida medel överlikviditetsförvaltning*)

36

1

Likvida medel pensionsförvaltning

82

8

Not 16

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Statsbidragsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 17

Kortfristiga placeringar

0

5

1200

1017

Anskaffnings-

Bokfört

Marknadsvärde

värde

värde

2014-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning *)

120

120

125

Aktier pensionsförvalting

230

230

294

Räntor överlikviditetsförvaltning *)

432

432

456

Räntor kapitalförvaltning

300

300

312

36

36

36

Alternativa placeringar
Bokfört värde

Likvida medel överlikviditetsförvaltning')
Likvida medel kapitalförvaltning
Summa 2014-12-31
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82

82

82

1 200

1 200

1 305
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Not 18

Kassa och bank
2014-12-31

2013-12-31

0

0

Bank

480

327

Inlåning bank *)

115

184

Summa

595

511

2014-12-31

2013-12-31

1 019

1 054

Kassa

Not 19

Eget kapital

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Not 20

156

-35

1 175

1 019

2014-12-31

2013-12-31

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

1307

1072

Pensionsutbetalningar

-26

-24

Nyintjänad pension

103

88

Ränte- och basbeloppsuppräkningar (inkl sänkt diskonteringsränta 2013)

14

146

Förändring av löneskatt

22

46

Skulduppräkning utanför KPA

Ingående avsättning

-1

-5

Alternativ tjänstepensionsförsäkring

0

-16

Övrigt

0

0

1 419

1 307

93

93

2014-12-31

2013-12-31

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

Not 21

Pensionsförmåner

Landstinget har överenskommelser om följande pensionsförmåner (enl RKR:s rekommendation 2.1):
(ingår i not 18)
Särskild avtalspension enligt KAP-KL

4

7

Beslutad särskild avtalspension från 2013

0

1

Visstidspension

3

3

Övriga

1

1

Förmånerna omfattar 27 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension, 4 stycken visstidspension och
6 stycken garantipension.

Årsredovisning 2014

90

Not 22

Långfristiga skulder
2014-12-31

2013-12-31

Landstingens Ösesidiga Försäkringsbolag (LÖF)

0

118

Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

4

4

Summa

4

122

Långfristiga skulder

Under år 2015 ska skulden på 118 miljoner kronor till LÖF i sin helhet infrias och är därför omklassificerad till kortsiktig
skuld, se not 23.
Not 23

Kortfristiga skulder
2014-12-31

2013-12-31

Leverantörsskulder

204

225

Kortfristig del av långfristig skuld till LÖF, se not 22

118

0

Övriga kortfristiga skulder
Löneskulder inkl semesterlöner
Personalens källskatt

44

38

297

291

46

45

Upplupna arbetsgivaravgifter

49

47

Avgiftsbestämd ålderspension

117

116

Förutbetalda skatteintäkter
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa
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27

0

126

121

1028

883

91

Not 24

Ansvarsförbindelser
2014-12-31

2013-12-31

3 251

3 031

-101

-100

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

24

75

Bromsen

-7

0

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelsens förmögenhet
Ingående ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsutbetalningar

Förändring löneskatt

-24

43

0

190

-17

11

Sänkt diskonteringsränta
Övrigt

-5

1

3 121

3 251

93

93

Åtagande för Ädel-personal mfl (inkl löneskatt)
Utgående ansvarsförbindelse pensioner
Aktualiseringsgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %
Övriga ansvarsförbindelser:
Kulturparken Småland AB

8

8

Smaland Airport AB

6

11

480

494

3 615

3 764

AB Transitio
Landstinget har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av
spårfordon uppgående till 3 186 mnkr samt enskilt garanterat
för 29 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 6 676 mnkr för AB Transitio. Ett
avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående Landsting.
Regressavtalet innebär att Landstingets åtagande begränsas till
borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.
Patientförsäkringen LÖF
Landstinget ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för
bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie
uppkommit som landstinget har att erlägga för vart år som förlust har
i patientförsäkringen. År 2014 uppgår premien till 18 480 000 kr.
Summa ansvarsförbindelser totalt

Not 25

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2014-12-31

2013-12-31

-7

-36

0

0

-7

-36

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Summa
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Bilaga 1. Väntetider
DIAGRAM: Antal väntande till mottagning
Väntande till mottagning Landstinget Kronoberg 2013 08 01 - 2014 12 31
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DIAGRAM: Andel väntande till mottagning
Kö miljarden

Andel väntande till mottagning.
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DIAGRAM: Antal väntande till behandling
Väntande till behandling Landstinget Kronoberg 2013 08 01 - 2014 12 31
samtliga operationer
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DIAGRAM: Andel väntande till samtliga operationer
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DIAGRAM: Andel patientvald och medicinskt orsakad väntan till mottagning

Andel patientvald och medicinskt orsakad väntan till mottagning av samtliga väntande
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DIAGRAM: Andel patientvald och medicinskt orsakad väntan till operationer
Andel patientvald och medicinskt orsakad väntan till operationer av samtliga väntande
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Bilaga 2. Produktionsstatistik
Sammanställning Dec 20142013
Centrum.
AKC

Område.

Område.

Somatisk slutenvård.

DRG-satt.

100,00%
Somatisk öppen vård.

Vårddagar (vårdtid i dgr) Avd 13

Lättvårdsuppdrag:

Resursenheten.

BKC

Somatisk slutenvård.

DRG-satt.

90,85%
Somatisk öppen vård.

Årsredovisning 2014

Utfall Jandec 2013

Förändring

6 254

6 297

-43

Vårdtillfällen Avd 13

532

547

-15

Medelvårdtid Avd 13

11,76

11,51

0,25

Beläggning i % AVA o Avd 13

84,6

86,5

-1,9

DRG-produktion (DRG casemix) Avd 13

0,96

0,84

0,12

Läkarbesök

100

65

35

- varav akuta

1

1

0

-varav nybesök

6

2

4

1 164

1 305

-141

Besök i dagsjukvård

0

0

0

- varav dagmedicin exl dialyser

0

0

0

20 515

20 751

-236

Varav prio 1

8 614

8 500

114

Varav prio 2

9 934

10 192

-258

Varav prio 3

1 895

1 974

-79

Sjukvårdande behandling /besök
annan vårdgivare

Ambulansuppdrag:

Utfall Jandec 2014

Totalt.

Varav prio 4
Varav utomlänsuppdrag
Ambulans

72

85

-13

616

625

-9

Totalt

893

928

-35

Lättvårdsuppdrag (antal
patienter)

1 143

1 168

-25

Varav utomlänsuppdrag
Lättvård.

682

697

-15

Bokningsgrad tot. ordinarie
personal i %

93,9

94,4

-0,5

CLV

92,4

92,6

-0,2

LL

95,7

94,4

1,3

Psykiatrin

97,7

96,3

1,4

Antal tillsatta pass

18 619

18 591

28

Vårddagar (vårdtid i dgr)

11 743

15 158

-3 415

Vårdtillfällen

3 968

4 109

-141

Medelvårdtid

3,72

3,69

0,03

Operationer i SV

672

783

-111

Beläggning i %

74,5

73,5

1,0

Förlossningar

2 075

2 045

30

- varav barn födda

2 120

2 073

47

0,73

0,75

-0,02

28 043

27 456

587

6 346

5 939

407

DRG-produktion (DRG casemix)
Läkarbesök
- varav akutmottagningarna

95

- varav akut/oplanerade besök

2 833

2 816

17

14 182

13 729

453

4 682

4 972

-290

87 803

85 598

2 205

3 255

3 530

-275

889

945

-56

2 257

2 472

-215

- varav dagendoskopier

109

113

-4

Barn o Ungdomsklin. tot.

21 496

19 443

2 053

Kvinnokliniken Läkarbesök

13 035

12 719

316

BUP Totalt antal besök

13 798

13 829

-31

Planerade återbesök
Planerade nybesök
Besök annan vårdgivare
Besök i dagsjukvård
- varav dagkirurgi KK
- varav dagmedicin exkl dialyser
Dessa siffror är en
särredovisning och ingår i
ovanstående.

- varav läkarbesök
- varav övrig yrkeskategori
BoU-habilitering Läkarbesök
KIC

Somatisk slutenvård.

DRG-satt.

96,85%
Somatisk öppen vård.

Vårddagar (vårdtid i dgr)

97,30%
Somatisk öppen vård.
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406

405

1

38 875

-1852

9 524

9 560

-36

Medelvårdtid

3,89

4,07

-0,18

Operationer i SV

4272

4251

21

Beläggning i %

85,5

90,1

-4,6

DRG-produktion (DRG casemix)

0,93

0,96

-0,03

Läkarbesök

66 243

67 968

-1 725

- varav akuta

37 753

4 238

33 515

- varav nybesök

15 773

15 880

-107

-varav planerade återbesök

24 615

25 972

-1 357

Sjukvårdande behandling /besök
annan vårdgivare

28 531

27 180

1 351

Besök i dagsjukvård

10 587

10 712

-125

6 660

6 429

231

92

736

-644

- varav dagendoskopier

3 835

3 547

288

Vårddagar (vårdtid i dgr)

61 038

64 576

-3 538

Vårdtillfällen

11 795

12 217

-422

Medelvårdtid

5,17

5,29

-0,12

2

7

-5

Beläggning i %

91,9

92,3

-0,4

DRG-produktion (DRG casemix)

0,76

0,79

-0,03

68 444

64 382

4 062

- varav akuta

3 606

3 556

50

-varav nybesök

10 832

9 615

1 217

Sjukvårdande behandling /besök
annan vårdgivare

36 472

36 285

187

Besök i dagsjukvård

35 501

35 105

396

Ögonklinikens op. På OPE Operationer i SV

DRG-satt.

69
-100

37 023

- varav dagmedicin exkl dialyser

Somatisk slutenvård.

1 738
12 091

Vårdtillfällen

- varav dagkirurgi

MEC

1 807
11 991

Läkarbesök

96

- varav dagkirurgi

4 393

3 842

551

22 305

22 266

39

- varav dialyser

7 329

7 475

-146

- varav dagendoskopier

1 474

1 522

-48

Vårddagar (vårdtid i dgr)

119 066

124 964

-5898

Vårdtillfällen

25 823

26 446

-623

Medelvårdtid

4,61

4,73

-0,12

Operationer i SV

4944

5034

-90

Beläggning i %

86,7

88,5

-1,8

DRG-produktion (DRG casemix)

0,82

0,85

-0,03

162 830

159 871

2 959

- varav akuta

10 193

10 611

-418

-varav nybesök

31 293

30 469

824

153 970

150 368

3 602

Besök i dagsjukvård

49 343

49 347

-4

- varav dagkirurgi

11 942

11 216

726

- varav dagmedicin

24 654

25 474

-820

- därav dialyser

7 329

7 475

-146

- varav dagendoskopier

5 418

5 182

236

- varav dagmedicin

Totalt
AKC,
BKC, KIC,
MEC

Somatisk slutenvård.

Exkl. MEC →

DRG-satt.

96,20%
Somatisk öppen vård.

Läkarbesök

Sjukvårdande behandling /besök
annan vårdgivare

PSC

Vårddagar (vårdtid i dagar)

18 544

35 189

-16 645

Vårdtillfällen

1 478

1 364

114

Medelvårdtid

13,0

26,0

-13,0

Beläggning i %

91,0

92,0

-1,0

15 865

16 042

-177

Läkarbesök

9 502

9 496

6

- varav akuta

2 181

1 780

401

- varav nybesök

1 180

1 059

121

41 043

37 592

3 451

- varav gruppbesök

3 454

3 199

255

- varav hemsjukvård

5 655

5 158

497

Besök i dagsjukvård

699

262

437

42 382

42 918

-536

100,0

100,0

0,0

116

118

-2

327 839

344 463

-16 624

Läkarbesök

181 450

186 565

-5 115

- varav nybesök (inkl. jour)

111 921

117 675

-5 754

Vårddagar, netto exkl.
permissioner

Besök annan vårdgivare

Rättspsyk.
reg.klin.

Vårddagar, netto exkl.
permissioner
Beläggning i %
Disponibla vårdplatser

PRC

Primärvård (LT-driven).
Totalt.
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Besvarade samtal TeleQ

97

- varav jourbesök

18 092

18 089

3

Besök annan vårdgivare

214 349

212 455

1 894

- varav vårdcentraler

138 090

137 990

100

71 236

65 586

5 650

1 747

1 699

48

- varav primärvårdsrehab
- varav jourbesök
- varav hälsoenhet

3 276

3 180

96

Besvarade samtal

95 617

97 910

-2 293

26 763

27 083

-320

Redovisas del/helår.

Besök annan vårdgivare
Besök i dagsjukvård /
gruppbesök

1 434

1 619

-185

Rehabiliteringskliniken.

Läkarbesök

531

505

26

Besök annan vårdgivare

2 783

2 939

-156

Besök dagsjukvård

2 622

2 701

-79

Vårddagar. exkl. permission

3 878

4 424

-546

Medelvårdtid 7 dygn

33,1

34,5

-1,4

Medelvårdtid 5 dygn

27,9

38,7

-10,8

Läkarbesök

862

792

70

Besök annan vårdgivare

12 026

11 826

200

Hjälpmedelcentralen.

Besök annan vårdgivare

1 242

1 143

99

Antal besök JLC Ljungby.

Totalt

6 209

6 106

103

- därav läkarbesök

6 178

6 111

67

10 990

9 810

1 180

66

64

2

65 430

63 598

1 832

Total patienttid, timmar

108 108

103 665

4 443

Röntgen undersökningar

103 713

103 024

689

Röntgen CLV

73 065

72 791

274

Röntgen LLL

30 648

30 233

415

Mammografier

42 032

42 819

-787

Kliniska fysiologiska analyser

17 632

17 437

195

3 225 732

3 216 623

9 109

35 992

37 712

-1 720

255 767

240 771

14 996

27 143

28 036

-893

6 702

6 402

300

Sjukvårds-rådgivningen.
(Rehabdelen av
Primärvårds- och
rehabcentrum, exkl.
primärvårdsrehab.

Habilitering.

TVC

Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid / totalt arbetad tid i %
Antal behandlade patienter

MSC

Undersökningar och
analyser:

Kliniska kemiska analyser
Transfusionsmedicin
(serologiska analyser)
* Från 2012 ingår
Blekinge.(externa)

* Mikrobiologiska analyser
Patologiska och Cytologiska
analyser/remisser

Registrerad tid för Akut underhåll
Medicinsk fysik och teknik. (timmar)
Registrerad tid för planerat
underhåll (timmar)
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2 199

2 577

-378

Antal påbörjade strålpatienter

869

805

64

Antal patienter som dosplaneras

692

666

26

98

Vårdval
Kronoberg

Läkarbesök

261 677

267 408

-5 731

18 090

18 089

1

- varav nybesök

140 815

146 726

-5 911

Besök annan vårdgivare

314 425

310 670

3 755

Totalt antal besök i vårdvalet

576 102

578 078

-1 976

Besvarade samtal TeleQ*

- varav jourbesök

Privata
vårdgivare

Specialistvård.

Sjukvårdande behandling.

471 084

486 620

-15 536

Telefontillgänglighet i %

96,7

98,8

-2,1

Besök inom 7 dagar i %

92,5

93,9

-1,4

Besök, läkare med vårdavtal.

10 935

11 210

-275

Besök, läkare med ersättning
enligt lag.

15 311

18 205

-2 894

Delegerade besök hos
sjuksköterskor

5 222

6 082

-860

Sjukgymnastik, vårdavtal

4 794

5 269

-475

38 764

36 160

2 604

1 692

1 634

58

Sjukgymnastik, ersättning enligt
lag.
Naprapat
Barnmorska
Capio psykiatrisk
mottagning

0

463

-463

Psykoterapeut

208

1 176

-968

Läkarbesök

654

551

103

1 005

2 325

-1 320

Läkarbesök

244

274

-30

Besök annan vårdgivare

973

878

95

Besök annan vårdgivare
Flyktingpsykiatri.
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Bilaga 3. Personalstatistik
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TABELL: Antal anställda och årsarbetare

Årsarbetare9
(närvarotimmar)

Antal anställda

Centrum

141231

Antal anst
med hänsyn
till
sysselsättn.
grad

Jan-dec
131231 2014

Differens
antal
anställda

Jan-dec
2013

Differens
årsarb
timmar

Antal anst
med hänsyn
till
sysselsättn.
grad

141231

131231

Primärvårds-Rehabcentrum

909

894

758

743

15

15

831

812

Servicecentrum

434

515

427

469

-81

-42

411

487

Psykiatricentrum vuxenpsyk

387

371

332

328

16

4

375

359

Psykiatricentrum rättspsyk

408

411

411

393

-3

18

406

409

Tandvårdscentrum

274

267

234

233

7

1

260

251

Kirurgcentrum

817

810

675

676

7

-1

763

755

Medicincentrum

800

784

656

644

16

11

741

724

Barn- och kvinnocentrum

521

486

409

387

35

22

483

447

Medicinskt servicecentrum

375

358

322

315

17

7

366

350

Akutcentrum

432

402

319

311

30

8

407

379

35

34

29

28

1

1

28

28

215

167

252

225

48

27

205

161

5 607

5 499

4 824

4 752

108

71

5 275

5 161

Grimslövs folkhögskola
Landstingets kansli
Lt. tot.

TABELL: Antal Tillsvidare/Visstids och Deltids/Heltidsanställda.
141231
Lt. K
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalsumma

Deltid

Heltid

131231
Tot.

Deltid Heltid

121231
Tot.

Deltid

Heltid

Tot.

1 244

3 841

5 085

1 222

3 757

4 979

1 222

3 753

4 975

164

358

522

179

341

520

185

320

505

1 408

4 199

5 607

1 401

4 098

5 499

1 407

4 073

5 480

8

Antalet anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P vid ett specifikt datum.
Närvarotid inklusive timanställda, övertid och mertid. Årsarbetare = summa timmar/1680.

9
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TABELL: Nyckeltal personal
2014

2013

2012

Antal anställda

5 607

5 499

5 480

Antal kvinnor

4 394

4 298

4 309

Antal män

1 213

1 201

1 171

deltid

1 244

1 222

1 222

heltid

3 841

3 757

3 753

Totalt

5 085

4 979

4 975

deltid

164

179

185

heltid

358

341

320

Totalt

522

520

505

Antal chefer

291

287

278

kvinnor

204

205

195

87

82

83

4 824

4 752

4 870

Genomsnittlig sysselsättningsgrad %

94,1

93,9

93,6

Sysselsättningsgrad kvinnor

93,1

92,7

92,5

Sysselsättningsgrad män

97,7

97,9

97,6

Personalomsättning %

3,8

4,3

3,4

Medelålder (år)

45,5

46,8

48,1

medelålder kvinnor

45,7

47,0

48,2

medelålder män

44,8

46,1

47,6

Föräldraledighet/snittanställd

14,5

14,2

12,6

kvinnor

16,6

16,5

14,6

7,0

5,8

5,3

4,5

4,4

4,1

Frisknärvaro %

43,7

43,1

43,0

Sjukfrånvaro/snittanställd

16,2

15,7

14,4

Antal tillsvidareanställda

Antal visstidsanställda

män
Antal årsarbetare

män
Sjukfrånvaro (exkl. timanställda)
i procent av ordinarie arbetstid
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TABELL: Arbetade timmar
Lt. K

Jan-dec 2014

Jan-dec 2013

Närvarotid

8 105 492

7 985 319

Frånvarotid

2 771 479

2 705 463

10 876 971

10 690 781

Totalsumma

TABELL: Antal anställda

10

141231

131231

121231

Lt. K

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

A1 Ledningsarb

206

87

293

207

82

289

197

83

280

A2 Handläggararb

167

64

231

163

75

238

163

79

242

A3 Administratörsarb

116

21

137

104

10

114

115

7

122

A4 Medicinsk sekreterare

286

1

287

295

1

296

299

1

300

B1 Spec- o överläkare

147

201

348

144

207

351

144

210

354

B2 ST- o U-läkare leg

81

65

146

69

56

125

67

58

125

B21 AT- o U-läkare ej leg

27

29

56

33

26

59

36

26

62

B3 Psykolog

50

16

66

51

15

66

45

17

62

B4 Psykolog/psykoterapeut

12

5

17

13

9

22

13

10

23

B5 Sjuksköterska spec

559

112

671

541

116

657

537

110

647

B6 Sjuksköterska grund

871

78

949

854

77

931

864

68

932

B7 Usk, skötare m fl

915

277

1 192

890

277

1 167

900

263

1163

B8 Sjukhustekn/lab pers

26

10

36

24

9

33

25

7

32

B9 BMA, cytodiagn

112

16

128

109

14

123

116

12

128

C1 Tandläkare

39

24

63

34

27

61

39

22

61

C2 Tandsköterska

141

0

141

139

0

139

145

0

145

C3 Tandhyg o övr

41

2

43

39

2

41

37

2

39

D1 Arbetsterapeut

78

4

82

70

5

75

70

3

73

D2 Sjukgymnast

88

24

112

89

21

110

90

22

112

D3 Logoped

24

0

24

23

0

23

17

0

17

D4 Dietist

13

1

14

12

1

13

13

0

13

D5 Rehab o föreb, övr

49

10

59

51

11

62

50

10

60

E1 Soc o kur arb

92

20

112

87

15

102

79

19

98

F1 Skol- kult- o fritidsarb

32

9

41

31

9

40

29

8

37

G1 Ingenjör m fl

6

18

24

4

20

24

4

19

23

G2 Tekn o IT-tekn

18

54

72

17

54

71

14

52

66

G3 Köks- o måltidsarb

79

9

88

84

8

92

82

9

91

G4 Lokalv, tvätt o vaktm

119

56

175

121

54

175

119

54

173

Totalsumma

4 394

1 213

5 607

4 298

1 201

5 499

4 309

1 171

5 480

10

Antalet anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i PersonecP vid ett specifikt datum.
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TABELL: Antal anställda som är 60 år eller äldre
141231
Lt. K
A1 Ledningsarb

60

61

62

63

64

65

66

67

68 -

Tot.

10

11

8

8

4

2

1

44

A2 Handläggararb

8

7

8

7

4

6

1

41

A3 Administratörsarb

8

8

5

3

3

2

29

A4 Medicinsk sekreterare

16

10

17

8

6

1

2

1

B1 Spec- o överläkare

17

11

18

9

11

18

9

2

1

1

B21 AT- o U-läkare ej leg
B3 Psykolog

61
5

100

1

1

1

3

B4 Psykolog/psykoterapeut

1

1

1

3

B5 Sjuksköterska spec

18

19

15

12

15

10

5

1

1

96

B6 Sjuksköterska grund

17

20

22

16

15

4

6

2

3

105

B7 Usk, skötare m fl

38

47

36

35

27

17

9

B8 Sjukhustekn/lab pers

1

B9 BMA, cytodiagn

7

209
1

5

C1 Tandläkare

2

5

2

1

1

1

1

2

1

1

6

5

2

C2 Tandsköterska

5

4

7

D1 Arbetsterapeut

2

1

1

D2 Sjukgymnast

4

1

2

1

23
1

1

7
31
4

3

3

13

D3 Logoped

1

1

D5 Rehab o föreb, övr

3

3

2

2

3

13

E1 Soc o kur arb

2

2

3

1

1

9

F1 Skol- kult- o fritidsarb

2

1

2

1

1

1

1

1

1

G1 Ingenjör m fl

1

G2 Tekn o IT-tekn

1

1

2

G3 Köks- o måltidsarb

3

1

3

3

2

G4 Lokalv, tvätt o vaktm

5

7

7

5

1

1

168

159

163

128

67

40

Totalsumma
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7

105

1

6

1

6
12
26
10

11

851
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Bilaga 4. Begreppsförklaringar
AFA-sjukförsäkringspremier
AFA-försäkringarna administreras genom AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA
Livförsäkring. AFA Försäkring är en organisation som ägs av arbetsmarknadens parter. De försäkrar
anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting och regioner. Försäkringarna gäller vid
sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Eftersom sjukfrånvaron sjunkit de
senaste åren, överstiger inbetalda premier försäkringsbolagets åtaganden. Därför sker en återbetalning
av inbetalda premier. Under 2013 skedde en återbetalning av inbetalda premier för åren 2005-2006
(Landstinget Kronoberg 60 miljoner kronor). Under 2014 har ingen återbetalning skett.
Balanskrav
Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, säger kommunallagen att det negativa
resultatet ska återställas under de närmast följande tre åren. Vid beräkning av om det finns något
resultat som ska återställas (balanskravsresultat), ska årets resultat justeras med realisationsvinster.
Justering kan även göras med andra poster om det finns synnerliga skäl. Enligt kommunal redovisningslag är det obligatoriskt att sammanställa en så kallad balanskravsutredning som definierar resultat
efter balanskravsjusteringar. Det ska även framgå om det finns några negativa balanskravsresultat att
reglera från tidigare år.
Balansräkning
Balansräkning är en uppställning av en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Inom
redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring.
Balansräkningen delas upp i två delar; tillgångar samt skulder och eget kapital (det vill säga hur
tillgångarna finansierats). De två delarna är definitionsmässigt lika stora, eftersom eget kapital är
skillnaden mellan tillgångar och skulder. Summan av ett företags tillgångar respektive summan av
skulder och eget kapital kallas omslutning (balansomslutning).
Balansräkningen ger en ögonblicksbild av en organisations ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt.
Diskonteringsränta på pensioner
Den kommunala pensionsskulden beräknas enligt regelverket RIPS07. Enligt RIPS07 definieras
pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar sker
långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan
är och vice versa. Om man exempelvis ska betala ut 100 kronor om ett år, så räcker det att sätta av 95
kronor om räntan är 5 procent medan om räntan är 2 procent behöver man sätta av 98 kr, ju lägre ränta
desto högre skuld. Läs mer i SKL:s Ekonominytt nr 8, 2013-04-19. Räntan sänks från och med 2014,
men eftersom förändringen blivit känd under våren 2013 ska denna kostnad belasta 2013 som en
finansiell post. Kostnad för Landstinget Kronoberg uppgick 2013 till 150 miljoner kronor (inklusive
löneskatt). En liknande effekt uppstod år 2011, då Landstinget Kronobergs kostnad var 102 miljoner
kronor.
Kassaflödesanalys
Kassaflöde är en organisations inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod, gemensamt kallade
betalningsströmmar. Kassaflödesanalys visar förändringen i likvida medel under en viss period.
Kassaflödesanalysen delas upp i olika grupper för att vissa olika betalningsströmmar:
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Löpande verksamhet - består av fordringar, kortfristiga skulder och justeringar för
avskrivningar
Investeringsverksamhet - består av förvärv av materiella och immateriella
anläggningstillgångar och investeringsverksamheten
Finansieringsverksamhet - består av upptagna lån, amortering av skuld etc.

Kassaflödet växer exempelvis genom att ta lån (då ökar ju likvida medel). Kassaflödet minskar
exempelvis genom betalning av lån (då sjunker ju likvida medel). Årets kassaflöde, ska stämma med
ökningen/minskningen i likvida medel som finns i Balansräkningen.
Likviditet
Likviditet används för att illustrera betalningsförmåga och är ett mått på en organisations kortsiktiga
betalningsförmåga. Har man möjlighet att betala sina skulder i tid är man likvid, illikvid är det
motsatta förhållandet.
Läkemedel
Läkemedel kan i stort sett delas in i två huvudgrupper: läkemedel inom förmånen (allmänläkemedel,
klinikläkemedel och specialläkemedel) och rekvisitionsläkemedel. Läkemedel inom förmånen är
förskrivna på recept. Rekvisitionsläkemedel avser läkemedel som beställs till sjukhusavdelning,
mottagning eller annan vårdinrättning.
Allmänläkemedel avser främst läkemedel som används vid receptförskrivning i primärvård. Klinikläkemedel avser främst läkemedel som förskrivs av klinikläkare samt läkemedel där klinikläkare
initierar och har ett specialitetsansvar för läkemedelsbehandlingen. Specialläkemedel har en mycket
ojämn förskrivning och är enskilt mycket dyra preparat (så kallade särläkemedel samt läkemedel för
blödarsjuka).
Vid statistikjämförelser i Öppna jämförelser, avses läkemedelskostnad för läkemedel med ATC-kod
A-V inom läkemedelsförmånen. Inga förbrukningsartiklar ingår.
Prestationsbaserad ersättning (faktisk väntetid)
Landstingen ska uppfylla bland annat följande grundläggande krav för att få ta del av kömiljarden.
•
För att kvalificera sig och ta del av kömiljarden ska andelen patienter som har väntat 60 dagar
eller kortare till läkarbesök eller behandling inom specialiserad vård ska uppgå till 70 procent
för respektive mätperiod.
•
Ersättning fördelas till de landsting som når målet att minst 70 procent av patienterna har
genomfört ett första besök eller behandling inom 60 dagar. Detta benämns faktisk väntetid.
•
Ytterligare prestationsrelaterad ersättning utgår till de landsting som når målet minst 80 procent
av patienterna har väntat mindre än 60 dagar till ett utfört besök eller behandling.
Realisationsvinst
Realisationsvinst (reavinst) är en redovisningsterm och utgör skillnaden mellan erlagt anskaffningspris
och erhållet försäljningspris för fast egendom (fastighet eller bostadsrätt) eller lösöre (inventarier).
Reavinst kan uppstå även vid försäljning av värdepapper. Landstinget Kronoberg har under 2014 sålt
en fastighet med 7 miljoner kronor i reavinst. Under 2013 såldes också en fastighet och en bostadsrätt
med totalt 35 miljoner kronor i reavinst. Reavinster som uppstår vid försäljning av fastigheter bokförs
som en verksamhetsintäkt och påverkar nettokostnaden. Eftersom försäljning av fastigheter inte hör
till landstingets ordinarie verksamhet, betraktas dessa reavinster som jämförelsestörande poster när det
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är frågan om större belopp. Vid jämförelse av nettokostnaden över tid, justeras reavinster som
engångsposter för att få en mer rättvisande bild av kostnaden för landstingets ordinarie verksamhet.
Resultaträkning
En resultaträkning är en sammanställning av resultatkonton i bokföringen. Resultaträkningen visar en
verksamhets intäkter (inkomster) och kostnader (utgifter) och ger som saldo periodens resultat.
Resultatet är plus när intäkterna överstiger kostnaderna och minus när kostnaderna överstiger
intäkterna. I resultaträkningen redovisas samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret
(kalenderår). Resultaträkningen och den så kallade balansräkningen (se ovan) utgör delar av
årsredovisningen och måste presenteras efter en viss uppställningsform för överskådlighetens skull.
Soliditet
Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med
eget kapital, det vill säga hur ”förmöget” företaget/organisationen är. De tillgångar som inte är
finansierade med eget kapital finansieras med lån. Soliditet räknar man ut genom att dividera det egna
kapitalet med summan av tillgångarna. Det egna kapitalets storlek i förhållande till organisationens
övriga skulder beskriver organisationens långsiktiga betalningsförmåga.
Överlikviditetsförvaltning
Landstinget har under ett antal år haft en mycket god likviditet. Under 2012 gjordes bedömningen att
detta skulle bestå under flera år framåt. Utifrån detta särskilds delar av likviditeten och förvaltas på
medellång sikt, en så kallad överlikviditetsförvaltning. Syftet är att skapa förutsättningar att uppnå
högre förväntad avkastning på den del av likviditeten som inte behövs för att säkerställa den
kortsiktiga betalningsberedskapen.
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Internkontrollplan 2014 - uppföljning 13LTK645

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 13LTK645
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2015-03-05

Regionstyrelsen

Internkontrollplan 2014 - uppföljning

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av Internkontrollplan 2014.

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen fastställde § 129/13 landstingsövergripande internkontrollplan
för 2014. Enligt beslutet ska regiondirektören årligen redovisa en övergripande
internkontrollplan för regionstyrelsen som visar planerande aktiviteter för att säkra
den interna kontrollen.
Med anledning av regionbildningen och den nya politiska organisationen har
trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden fastställt sina
internkontrollplaner för 2015.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J. Gustafsson
Planeringsdirektör

Internkontrollplan för landstingsstyrelsen 2014 – uppföljning
Internkontrollplan för landstingsstyrelsen 2014 – sammanfattning
brister
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Beslutsunderlag
Diarienr: 13LTK645
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2015-03-05

Regionstyrelsen

Internkontrollplan 2014 – sammanfattning av påvisade
brister
Bakgrund
Landstingsstyrelsen fastställde § 129/13 landstingsövergripande internkontrollplan
för 2014. Enligt beslutet ska regiondirektören årligen redovisa en övergripande
internkontrollplan för regionstyrelsen som visar planerande aktiviteter för att säkra
den interna kontrollen. Uppföljningen redovisas i bilagt dokument som anger
process/kontrollmoment, kontrollmetod och kontrollansvarig.
Process för intern kontroll 2015
Med anledning av regionbildningen ska arbetet med den interna kontrollen
kompletteras. Den av landstingsstyrelsen fastställda internkontrollplanen för 2015
gäller för regionstyrelsen, men däremot saknas internkontrollplaner för respektive
nämnd. Förslag till internkontrollplaner för nämnderna fastställs av respektive
nämnd under första kvartalet 2015. Uppföljning av internkontrollplanerna sker i
den nämnd/styrelse som har fastställt planen senast vid kalenderårets slut.
Sammanfattning av de största bristerna 2014
Vid en genomgång av uppföljningen av den övergripande internkontrollplanen för
2014 kan nedan beskrivna brister påvisas som föranleder åtgärder.
Projektredovisning

Rutiner för projektredovisning ska säkerställa att interna och externa projekt
redovisas enligt anvisningar. Med utgångs punkt i en revisionsrapport (februari
2013) har en anvisning för projektredovisning tagits fram. Vid årets uppföljning
av rutinen framkommer att anvisningen efterlevs delvis och det är därmed är
brister i dokumentation. Ett fleratl åtgärder har vidtagits under 2014. Rutiner för
projekthantering bör utvecklas vidare.
Rutin för avstämningsblad

Rutin för avstämningsblad ska säkerställa hanteringen av avstämningsblad ska
fungera tillfredsställande. Uppdateringar har genomförts månadsvis men mot
bakgrund av att landstingsdirekörens delegationsbeslut ibland dröjt har det
förekommit differenser mellan inlagd budget och avstämningsblad. Förslag till nya
åtgärder är att uppdatera tidplanen då besluten ska vara inlagda.
Efterlevnad av Attestreglementet

Rutiner för efterlevnad av attestreglemente ska säkerställa att inköp och attester
sker i enlighet med attestreglemente och rutin för attestförfarande. Rutinen
innebär att kontrollera om attest- och delegationsordningen är uppdaterad och
efterlevs. Åtgärder är vidtagna under 2014 för att förbättra rutinen och föreslagna
åtgärder för 2015 är att färdigställa det påbörjade arbetet med förbättring och
uppföljning av attestrutinerna.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19
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Beslutsunderlag
Diarienr: 13LTK645
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2015-03-05

Ingen skriftlig rutin för årlig uppföljning av SAM (Systematisk arbetsmiljö)

Processen för att kontrollera det systematiska säkerhetsarbetet ska säkerställa att
arbetsgivaren på ett systematiskt sätt undersöka arbetsmiljön och vidtar åtgärder
vid olycksfall och ohälsa.Processen ska också säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker
enligt fastställd plan.
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion den 18 november 2014 och ställde
några frågor med anledning av påvisade brister. Åtgärder har vidtagits i enlighet
med vad som anger i AFS 2001:1.Sammanställning och struktur har tagits fram för
hur arbetet ska följas upp inom organisationen.
Avvikelsehantering

Systemet för avvikelsehantering ”Synergi” ska säkerställa att registrerade avvikelser
handläggs i enlighet med riktlinjer. Resultatet av uppföljning visar att åtgärder
vidtagits i form av informations- och utbildningsinsatser i syfte att minska
felrapporteringen. Arbetet kräver ytterligare förbättringsåtgärder.
Efterlevnad av Miljöprogrammet

Processen för efterlevnad av Miljöprogrammet omfattar aktivteter som anger hur
miljöarbetet ska genomföras och syftar till att uppfylla lagkrav och fastställda
beslut, samt säkerställa att miljöarbetet sker tillfredsställande. Endast ett centrum
har handlingsplan för sitt miljöarbete efter redovisade internkontrollplaner för
centrumen. Förbättringsåtgärder behöver således vidtas.
Logganalyser i Cosmic

Rutinen för logganalys i Cosmic ska säkerställa att vårdinformationssystemet
används i enlighet med lagar, föreskrifter och de regler som landstinget tidigare
beslutat, samt säkerställa att logganalys utförs.
Uppföljningen påvisar att logganalyserna inte gjorts tillfredsställande i enlighet
med föreskrifterna, var för ett antal åtgärder vidtagits. Rutinen behöver
kompletteras med förbättringsåtgärder.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19
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Resultat Internkontroll 2014
för
Landstinget Kronoberg

1

2015-03-04

Innehållsförteckning
1

Redovisning landstingsgemensam internkontrollplan ............................................................................................................................................................3

2

2015-03-04

1 Redovisning landstingsgemensam internkontrollplan

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

Kontrollera att det
upprättas
processbeskrivning
med tid- och
aktivitetsplan för att
säkra kvaliteten i
budgetarbetet.

Processbeskrivning med tid- och
aktivitetsplan är framtagen och redovisad för
regionstyrelsen.

Åtgärden
Förtydligande
kompletterad
och förenkling
med anledning
av instruktioner.
av
regionbildningen.

Ledning och
styrning:
Landstingsövergripande
budgetprocess

Säkerställa att den
landstingsövergripande
budgetprocessen
fungerar
tillfredsställande.

Uppföljningsprocessen

Säkerställa att det är Dokumentetablerat fungerande granskning
rutiner för att säkra
att resurser används
enligt tagna beslut.

Rapportering sker genom månadsrapporter till
regiondirektören.

Säkerställa att
uppföljningar av
utfall, flöden och
tillgänglighet sker i
enlighet med

Centrumen har redovisat sina
uppföljningsprocesser i respektive
internkontrollplan.

Rapportering sker genom månadsrapporter,
delårsrapporter och årsredovisning till
styrelsen och fullmäktige.

3
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Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

Riktade insatser i
form av
dialogmöte med
slumpvis utvalda
centrumledninga
rna har
genomförts
under första
halvåret 2014

Förslag till
handläggningsrutiner ska tas
fram.

uppföljningsplanen
och enligt fastställd
tidplan.
Patientsäkerhet:
Patientsäkerhetsarbete

Säkerställa att
patientsäkerhetsarbetet
bedrivs
tillfredställande
enligt lag,
författning och
riktlinjer.

Ett urval av
kontroller
genomförs under
året som
dokumenteras i
Patientsäkerhetsberättelse (PSB) en
gång per år.

Patientsäkerhetsberättelse redovisad den 28/2.

Avvikelsehantering

Säkerställa att
registrerade
avvikelser handläggs
i enlighet med
riktlinjer.

Statistik och
stickprovsundersökningar
inom respektive
verksamhet och
landstingsövergripande.

Tidigare års kvalitetsgranskningar av
ärendetypen förbättringsförslag har visat att
rapporterade ärenden ofta handlar om en
faktisk händelse och kan därför inte betecknas
som ett förbättringsförslag.
Vid jämförelse med statistik från föregående
år konstateras en minskning, men vid
genomgång av ärenden som typats som
förbättringsförslag ser vi fortfarande att
4

Halvårsvis
genomgång av
ärenden där
handläggning
inte påbörjats
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Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

rapporterade förbättringsförslag är faktiska
händelser.

Under året har
statistik- och
rapportuttagsutbi
ldningar
genomförts i
syfte att
medvetandegöra
processtegen för
ärendehandlägga
ren.

inom 12
månader.
Handläggare
kontaktas och
erbjuds
handledning.

Information- och utbildningsinsatser samt
revidering av rutin för förtydligande i syfte att
minska felrapporteringen genomfördes med
början år 2013.
Patientsäkerhetskulturenkäten visade på
brister i återkoppling till rapporterande
medarbetare.

Efter förfrågan
från flera
ledningsgrupper)
har granskning
av
handläggningspr
ocessen visat på
förbättringspotential inom
klassificering,
orsaksanalysering
och
åtgärdsutvärderin
5
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Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

g.

Rutin för
läkemedelsförsörjning

Säkerställa att vi
lever upp till kraven
i Läkemedelsverkets
författning, LVFS
2012:8.

Kontroll sker
utifrån utarbetade
checklistor.

Kontrollen visar att rutinen är
tillfredsställande.

Kontroll sker
genom granskning
av verksamheternas
årliga enkäter.

Ett särskilt egenkontrollprogram i form av en
elektronisk enkät skickas årligen ut från
läkemedelsenheten till respektive enhet.
Sammanställning av enkätsvar samt
återkoppling till linjechefer, chefläkare och
läkemedelskommitté görs. Samtliga enheter
som hanterar läkemedel har fått enkäten en
första gång. Rutinen fungerar
tillfredsställande.

Via BO-rapport
utvärdera

Rutinerna är väl inarbetade och drivs av
Smittskydd och Informationsavdelningen.

Att rutiner för
läkemedelsförsörjning finns
och följs.
Rutin för
läkemedelshantering

Säkerställa att vi
lever upp till kraven
som Socialstyrelsens
fastlagt.
Att rutiner för
läkemedelshantering
finns och följs.

Rutin för
influensa-

Säkerställa att
arbetet med

6

Under
innevarande

Förslag till
åtgärder
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Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

vaccination av
ålderspensionärer

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

influensavaccination vaccinationsav ålderspensionärer täckningen.
bedrivs
tillfredsställande i
enlighet med
fastställda rutiner.

säsong har
landstinget
skickat ut brev
till alla hushåll
med minst en
ålderspensionär.
Information har
även skickats till
media och till
vårdgivare.

Brandskydd:
SBA
(Systematiskt
brandskyddsarbete)
Kvartalsvis
internkontroll

Enligt LSO (Lagen
om skydd mot
olyckor) och MSB´s
(Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap) allmänna
råd, skall den
enskilde utföra
Intern kontroll av
brandskyddet.
Säkerställa att intern

Säkerhetsombud
och/eller
avdelningschef
kontrollerar
kvartalsvis (4
ggr/år) den egna
arbetsplatsens
brandskydd.

Ev vidtagna
åtgärder

Sammanställningen visar att den fjärde
kvartalskontrollen oftare uteblir än de tre
första.
Av de 720 kontrollerna som ska göras under
ett år var det 18 % som inte gjordes (resultatet
2013 var 16 %). Bäst lyckades verksamheter
under landstingets kansli med 93 % gjorda
kontroller följt av Primärvårds och
rehabcentrum på 90 %.
588 gjorda kontroller (82 %) är inte ett dåligt
7

Förslag till
åtgärder
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Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

kontroll av
brandskyddet är
enligt lag.

SBA
(Systematiskt
brandskyddsarbete) Årlig
brandskyddsredogörelse

Enligt LSO (Lagen
om skydd mot
olyckor) och MSBs
(Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap) allmänna
råd, skall det lämnas
in en redogörelse
hur den enskilde har
bedrivit sitt
brandskyddsarbete
under året.

Resultat av uppföljning

resultat men internkontroll är ett viktigt
instrument i brandskyddsarbetet och det är
därför av stor vikt att vi strävar mot att
förbättra antalet gjorda kvartalskontroller.
Fastighetsägare och
verksamhetsutnyttja
re skall årligen till
tillsynsmyndigheten
lämna in en
brandskyddsredogörelse.
Processansvarig
kontrollerar att
redogörelsen är
gjord.

Brandskyddsredogörelser är gjorda.

Säkerställa att en
årlig brandskyddsredogörelse görs i
enlighet med
lagstiftningen.
Miljö:
8

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder
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Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Miljöprogrammet

Kontroll av att det
för
miljöprogrammet är
utarbetat
handlingsplaner för
att nå målen.

Enligt mallen för VP 2014 skulle planerat
miljöarbete skrivas under punkt 4. Ett gott liv i
ett livskraftigt län, miljö. Servicecentrum
(Regionservice) efterlever miljöprogrammet
och De har även brutit ner mål och har
handlingsplaner för sitt miljöarbete.

Miljöprogrammet
omfattar aktiviteter
för hur miljöarbetet
ska genomföras och
syftar till att
uppfylla lagkrav och
fastställda beslut.
Säkerställa att
miljöarbetet bedrivs
tillfredställande
enligt beslutat
miljöprogram.

För ett urval
verksamheter
kontrollera att det
årligen företas en
genomgång av
verksamhetens
miljöarbete.

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

Översyn av
regional plan för
allvarlighändelse

När den
regionala planen
är klar ska en

Tre centrum har inte tagit upp något planerat
miljöarbete för sitt centrum i sin VP. Fyra
centrum har skrivit att de ska genomföra olika
aktiviteter, t ex öka andelen videokonferenser
eller genomgå utbildning i Eco-driving. Dock
finns ingen dokumentation huruvida
aktiviteterna verkligen genomfördes.
Utifrån gjorda stickprov, är slutsatsen att
endast ett centrum har utarbetat
handlingsplaner för sitt miljöarbete som ska
bidra till att nå målen i miljöprogrammet.

Krisberedskap:
Krisberedskap Regional plan vid
– Regional plan allvarlig händelse
vid allvarlig
bygger på ett flertal

Kontroll av att
aktiviteter i den
regionala planen

Genom granskning att framtagna planer följer
fastställda mallar innan de fastställts av
centrumchefer. Detta sker varje gång vi har en
9

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

händelse

samt utbildningsoch övningsplaner
följs.

ny regional plan, därefter görs detta vid behov pågår och
av revidering av befintlig plan inom respektive beräknas vara
centrum.
klar 2015. Här
omhändertas
Efter övning och inträffade händelser
även det faktum
genomförs utvärderingar för att kontrollera
att vi nu är
hur arbetet följer fastställda planer och
Region
åtgärdskalendrar. Utifrån dessa utvärderingar
Kronoberg samt
tas åtgärdsförslag fram för en kontinuerlig
erfarenheter från
förbättring.
utbildningar och
Alla centrum som enligt regional plan ska ha
inträffade
planer vid allvarlig
händelser.
händelse/kontinuitetsplaner har detta.

lagar och
författningar inom
området.
Säkerställa att arbete
med krisberedskap
följer fastlagda
planer.

Särskild krisledning på regional nivå har
deltagit i en länsgemensam samverkansövning
samt utbildningen kopplat till ny
ledningsplats. Utbildning av bakjour-kirurg
samt anestesikliniken har genomförts.
Utbildningar och övningar har inte utförts i
den utsträckning som utbildningen- och
övningsplanen beskriver på grund av
resursbrist inom funktionen för
krisberedskap.
10

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

tidpunkt sättas
för när
centrumens
planer ska vara
fastställda.
Utbildnings- och
övningsverksam
heten bör
prioriteras. En
fyra årig
utbildningsplan
bör tas fram för
att säkerställa
efterlevnad av de
lagar och
föreskrifter som
finns.

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

ISO-certifierad
verksamhet med
årlig extern revision.

Inom fastighetsområdet ingår lokal
försörjningsprocessen i intern kontrollplan för
2014. Arbetet har utförts inom
Servicecentrum under året.

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

Fastigheter:
Lokalförsörjningsprocessen

Säkerställa att
arbetet med
lokalförsörjning
bedrivs
tillfredställande
enligt lag och
riktlinjer.
Säkerställa att
rutiner och
processer följs.

Kontroll genomförs
via årlig intern
revision av att
rutiner och
processer följs
avseende bl a:
- Säker fastighetsdriftförsörjning
- Lagefterlevnadskontroll i
byggprojekt och
förvaltning

Kontinuitetsplan
arbetet för att
säkerställa drift i
fall av störning
har pågått under
Avstämning/uppföljning under året har
hela året och är
genomförts vid strategisk fastighetsdialog vid under fortsatt
6 tillfällen mellan planeringschef och
utveckling
verksamhetschef samt förvaltarna.
tillsammans med
Funktionen för
Internkontroll Fastighetsdrift, redovisning krisberedskap
2014
 Extern revision
är utförd på
Genomfört enligt plan:
fastighetsdriften
under december
 Brandlarm och sprinkler rapporteras
med endast
till Räddningstjänsten
några mindre
 Hissar bes av extern part årligen, FU
anmärkningar,
4ggr/år
såsom att
 Portar och dörrar, bes av extern part
styrande
årligen, FU 3ggr/år
dokument saknas
 Tryckkärl, bes extern årligen, FU
för
4ggr/år
förvaltningsproc
 OVK, Intern var tredje år, vi kommer essen och
att köpa in viss OVK för att komma i riktlinjer mellan
fas.
förvaltning och
11

Under 2015
utarbetas fram
metod för att
säkerställa att
regionen
uppfyller
Fastighetsägarens
ansvar, samt ta
fram rutiner för
uppföljning av
detta.

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning








Kylmaskiner, provtryckning enligt
förordning årligen
Bassänger, FU 2ggr/dag, avläsning
provragning och syn
Batterianl, FU 3ggr/år
UPS, FU 3ggr/år

Ev vidtagna
åtgärder



I de fall kontroller externa eller interna
besiktningar eller översyner påvisat brister har
dessa åtgärdats med varierande prioritet.
Elkraftstörning inträffade 2014-11-04 i
samband med reservkraftkörning. Orsaken är
en felaktig brytare som nu är ersatt.

IT:
Backup-rutin
för IT-system

Säkerställa att
backuprutinen sker
enligt plan både
avseende löpande
backup och
backuper tagna
fungerar för
återläsning.

Kontroll av backup
för IT-system har
genomförts enligt
rutin samt att inga
fel har rapporterats.
Kontroll sker via
backupverktyg,
1ggr/dag.

Daglig kontroll, genomgång med driftgrupp
att så sker.
Återläsning sker med regelbundenhet för vissa
system där av misstag raderad data återläses.
För vissa system sker återläsning för kontroll.
För backupband som skall arkivsparas
(långtidssparas) sker återläsningstest i
samband med arkivering. Detta sker 1 gång
12

drift.
Arbete med att
förtydliga
förvaltarrollen
och
gränsdragning
och uppdrag
mellan förvaltare
och drift har
påbörjats.

Förslag till
åtgärder

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Rutin för
logganalys i
Cosmic

Syftet med
logganalys i Cosmic
är att säkra att
Cosmic används i
enlighet med lagar
och föreskrifter
samt de regler som
beslutats inom
landstinget.
Säkerställa att
logganalys utförs.

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Kontroll av att
backuper tagna för
IT-system fungerar
för återläsning.
Kontroll sker via
backupverktyg på
urval av backuper,
1ggr/månad.

per kvartal.

Logganalys ska
göras av
verksamheterna en
gång i månaden
baserat på rapporter
i Business Objects.

Brister i rutiner är påvisade. Granskat att
loggarna är dokumenterade. Ca hälften har
inte dokumenterat sina loggkontroller enligt
rutin.

Granskning av att
logganalys är utförd
kontrolleras utifrån
loggrapport på
LTA.

Ev vidtagna
åtgärder

Skickat ut ny
riktlinje om
behörighet och
åtkomst i Cosmic
med en speciell
påminnelse om
loggkontroll.
Skickat mail till
verksamhetschefer och
centrumchefer
med lägesrapport
och uppmaning
att följa rutinen
underskrivet av

13

Förslag till
åtgärder

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

Objektägare och
Förvaltare VIS.
Rutin för
Databasunderhåll

Granskning av
loggfiler för kontroll
av problem eller fel
i loggfiler från
schemalagt jobb.

Status på databas
kontrolleras via
schemalagt
jobb/databasserver
en gång i veckan.

Kontroll sker genom att kvittensmail räknas
in.

Säkerställa att
underhållsrutinen
sker enligt plan.

Granskning av
loggfiler från
schemalagt jobb en
gång i veckan.

Säkerställa kvalitet/
tillförlitlighet i
motiv för
investeringar.

Arbete har påbörjats under 2014 och bör
För ett urval
fördjupas inom de kommande åren i samband
investeringar
kontrollera att det är med generalplanens genomförande.
utarbetat förkalkyl
innehållande
investeringsutgift,
driftkostnad och
kvalitets- och
kapacitetsmässiga

Investeringar:
Investeringsprocessen för
medicinsk/
tekniska
investeringar

14

Förbättringsåtgär
der i samband
med
investeringsbegäran.

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

Stick prov på följande avtal:

Informationen
Plan/resurser för
skickad till
avtalsuppföljning
verksamhetschef. på upphandlingsenheten.
Möte med

konsekvenser.
Upphandling:
Avtalstrohet
vid
upphandling

Säkerställa att det är
etablerat fungerande
rutiner för att
kontrollera graden
av avtalstrohet.

Analys och
uppföljning av ett
urval inköp av varor
och tjänster.
Kontrollera att
varor och tjänster
köps in i enlighet
med avtal.

-

Periferintervention- bra följsamhet ca
80 % enligt avtal.

-

Intraokuläralinser – mycket bra
följsamhet. 90 % enligt avtal

-

Läkemedel Remicade - mycket bra
följsamhet. 98 % enligt avtal.

-

Kontorsmaterial Staples och Lyreco –
mycket bra följsamhet 88 %.

leverantör för
åtgärd där vi ej är
nöjda med
produkten.

Enbart ha
avtalade
produkter i
E-builder.
Enbart
Beställningsservi
ce som kan
beställa övrigt
sortiment.

Även om det
föreligger brister
i attesthanteringen
bedöms den

Under 2015
färdigställa
påbörjat arbete
av uppföljning
och förbättring

Ekonomi:
Attestreglementet

Säkerställa att
inköp/attest sker i
enlighet med
attestreglementet
och rutin för

Kontrollera att
attest-och
delegationsordning
är uppdaterade och
att systemen är

Mot bakgrund i revisorernas
granskningsrapport utarbetades i november
2012 en reviderad rutin för attestanmälan och
attestförteckning.
Det planerade arbetet för att förbättra rutinen
15

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

attestförfarande.

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

uppdaterade
därefter. Generella
kontroller och
stickprovskontroller.

har inte färdigställts ännu, bl. a pga. avsaknad
av kontinuitet hos ansvariga för
genomförande, resursbrist på centrala
ekonomiavdelningen för att driva frågan
vidare samt prioritering utifrån risk. Under
ovanstående arbetes gång har inte den
reviderade rutinen efterlevts.

interna
kontrollen
tillfredställande
utifrån att det
finns
kompenserande
kontroller, som
exempelvis att
det för varje
transaktion ska
vara två
attestanter, ett
fåtal personer
kan lägga upp
nya leverantörer
samt månadsvis
resultatuppföljni
ng med analys av
kostnad mot
budget.

av attestrutinerna.

Åtgärder för att
åtgärda
identifierade
brister är utifrån
16

Processen är
inkluderat i den
övergripande
interna
kontrollplanen
för år 2015 och
bör också vara
det för år 2016.

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

ovanstående
bedömning inte
vidtagna.
Finansreglementet

Säkerställa att den
finansiella
förvaltningen sker i
enlighet med regler
och bestämmelser.

Kontrollera att
finansreglementet är
uppdaterat och
ändamålsenligt.
Generella kontroller
och
stickprovskontroller
.

Månatlig rapportering kommer från Söderberg
och Partner, som anger om placeringarna
ligger inom det finansiella reglementet. För
några månader har liten del legat utanför
gränsvärdet med för stor viktning. Detta har
korrigerats genom nya köp och förvaltningen
ligger därefter inom reglementet. Det
finansiella reglementet uppdaterades och
våren 2014 och beslutades av
landstingsfullmäktige i april 2014.
Reglementet är därför ändamålsenligt för
verksamheten 2014.

Projektredovisning

Säkerställa att
interna och externa
projekt redovisas
enligt anvisningar.

Stickprovskontroll
av att redovisningen
följer gällande
anvisning.

Med utgångspunkt i revisorernas
granskningsrapport av projektmedelshantering
(feb-13) togs det fram en reviderad anvisning
för projektredovisning. Granskning av ett
urval projekt visar att anvisningen endast
delvis följs men att det fortfarande är brister i
dokumentationen av projektet och de
bedömningar som ska göras och
17

Med anledning
av ny
organisering i
Region
Kronoberg, bör
reglementet ses
över att gälla hela
regionen.

Informationsträff med
verksamhetscontrollers om
reviderad
anvisning har
genomförts

Är behov för
ytterligare
informationsspridning med
betoning av
vikten på
systematisk
dokumentation

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

dokumenteras. En samlad
projektdokumentation på redovisningsstöd
har heller inte fungerat.

2013/14.

och vilka
redovisningsregler som gäller.
Även behov för
tätare
uppföljning av
att anvisningen
följs.

Genomgång och
ombokning av
felrubricerade
projekt har
genomförts
2013/14.
Ansvaret för
merparten av
projekten (både i
antal och i
omfattning) har
hanterats
centralt.
Ansvarig
verksamhetscontroller
centralt har goda
kunskaper om
projektredovisni
ng och
anvisningens
utformning, och

18

Processen är
inkluderat i den
övergripande
interna
kontrollplanen
för år 2015 och
bör också vara
det för år 2016.

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

har arbetat
kontinuerligt
med att förbättra
dokumentationen och
redovisningen.
Rutin för
avstämningsblad

Säkerställa att rutin
för hantering av
avstämningsblad
fungerar
tillfredsställande.

Stickprovskontroll
av att
avstämningsblad
stämmer med inlagd
budget/utbetald
landstingsersättning.

Uppdatering har gjorts månadsvis. Ibland har
LD-beslut dröjt med följd att poster saknats i
avstämningen. Under året har det förekommit
både större och mindre differenser mellan
inlagd budget och avstämningsblad.

Rutin för
uppföljning av
köpt vård

Säkerställa att det är
etablerat fungerande
rutiner för att
kontrollera den
köpta vården.

För ett urval
verksamheter
kontrollera att
verksamheten
har/följer rutiner
för:

Kvaliteten bedöms som tillfredsställande och
rutiner för kontroll är sedan tidigare
etablerade och har granskats av extern
revisionsbyrå på uppdrag av landstingets
revisorer.

- medicinsk
granskning
19

Information om
när
uppdateringen är
gjord, alternativt
inlagt i tidplan
när uppdateringen ska
vara klar.

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

- korrekt kostnadsperiodisering
- att kunna förutse
kostnadsutveckling
Stickprovskontroll
av att det underlag,
som legat till grund
för betalning av
utomlänsvård,
överensstämmer
med uppgifterna i
vårdtillfället.
Rutin för
uppföljning av
läkemedelskostnad

Säkerställa att det är
etablerat fungerande
rutiner för att
kontrollera
läkemedelskostnaden samt att
uppföljning av
patentutgångar och
dets effekter
fungerar

För ett urval
verksamheter följa
och bedöma hur
uppföljningsrutinen
för läkemedelskostnaden fungerar.

Se redovisning/centrum (kap 2)

Kontrollera att
information om
patentutgångar tas
hänsyn till i tid i
20

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

tillfredsställande.

budget och
prognos.

Säkerställa att
arbetsgivaren som
ansvarar för
arbetsmiljön
fortlöpande och
årligen på ett
systematiskt sätt
undersöker
arbetsmiljön samt
vidtar åtgärder så att
riskerna minskar för
ohälsa och olycksfall
i arbetet. Gäller
både den fysiska
som de psykosociala
förhållandena.

Stickprov av ett
urval verksamheter
för att kontrollera
att
arbetsmiljöarbetet
sker enligt fastställd
plan. Kontrollen
sker genom
dokumentstudier,
intervjuer och
analys.

Säkerställa att
arbetsmiljöarbetet

- åtgärder som inte
kan genomföras
omgående förs in i

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

Arbetsmiljöverket (AV) har genomfört en
inspektion den 18 november 2014 som
påvisade vissa brister i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Just nu har en ny
checklista tagits
fram för att täcka
in de frågor som
krävs enligt AFS
2001:1.

Ta fram en
skriftlig rutin för
årlig uppföljning
av SAM såväl
inom
verksamheten
som i styrelsen
respektive
fullmäktige.

Arbetsmiljö:
Systematisk
arbetsmiljö
(SAM)

Kontrollera att:
- arbetet sker
fortlöpande och
årligen enligt
fastställd årsplan

Det finns framtagen arbetsmiljöpolicy och
landstingsövergripande arbetsmiljörutiner.
Det finns en tydlig ansvarsfördelning och
verkställighet där det framgår att respektive
avdelningschef ansvarar för att rutiner för
SAM finns i verksamheten. Undersökningar
och riskbedömningar görs årligen i
verksamheten och förs in i en skriftlig
handlingsplan. Det finns ett framtaget
stödmaterial ”Checklista – Årlig uppföljning”
som används. Åtgärderna härifrån förs in i
samma handlingsplan som från det löpande
arbetsmiljöarbetet inklusive skyddsronden.
Åtgärdsbehovet lyfts till verksamhetschefsnivå
men stannar där.
21

Ett dokument
för sammanställning och
struktur för hur
arbetet ska föras
upp i
organisationen
ska tas fram
under januari.
Möte med de
fackliga
organisationerna

Säkerställa att det
av rutinen
framgår att
uppföljningen
ska
dokumenteras
skriftligt och
innefatta en
genomgång och
granskning av

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

sker enligt fastställd
plan.

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

handlingsplan

Det finns ingen skriftlig rutin för årlig
uppföljning av SAM där man systematiskt
granskar och går igenom de olika delarna. Det
saknas frågor i de delar som rör rutiner för
uppgiftsfördelning och att kontroll av att
vidtagna åtgärder fått avsedd effekt och
genomförs. Det finns inte heller någon
beskrivning av hur uppföljningen ska gå till på
verksamhetsnivå respektive på politisk nivå.
Således sker ingen sammanställning av årlig
uppföljning av SAM. Inte heller efterfrågas
någon av landstingsstyrelsen.

sker vid två
tillfällen i januari
och februari,
innan
redovisning till
AV den 20
februari

minst följande
delar i SAM:

- åtgärder som
arbetsplatsen inte
har tillräckliga
befogenheter,
resurser eller
kunskaper om förs
vidare upp i
organisationen

22

Då landstinget
befinner sig i en
omorganisation
avser man att
under 2016
genomföra en
inspektion efter
det att vi
genomfört en
årlig uppföljning
av 2015, enligt
den nya
regionövergripan
de rutinen för
SAM.

Arbetsmiljöpolicy och mål
för arbetsmiljöarbetet.
Rutiner för
arbetsmiljöarbetet.
Riskbedömningar.
Handlingsplaner
och kontroll av
åtgärder
Uppgiftsfördelningar och
kunskaper om
arbetsmiljöarbetet.
Utredningar av
olyckor, ohälsa
och tillbud

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

Systematisk
arbetsmiljö
(SAM)

Stickprov av ett
urval verksamheter
för att kontrollera
att
arbetsmiljöarbetet
sker enligt
föreskriften SAM
och fastställd plan.

Se ovan.

Se ovan.

Se ovan.

Stickprovskontroll av negativ händelse är

Genomgång och

Information och

Säkerställa att det
genomförs årlig
uppföljning av SAM
samt att det vidtas
förbättringar av
arbetssättet om så
krävs.
Säkerställa att
arbetsmiljöarbetet
sker enligt fastställd
plan.

Rutin för

Säkerställa att

Kontrollen sker
genom
dokumentstudier,
intervjuer och
analys d.v.s. granska
hur vi i praktiken
arbetat med
arbetsmiljö- och
hälsoarbetet.
Förbättringar som
arbetsplatsen inte
kan genomföra förs
vidare upp i
organisationen.
Stickprov av ett

23

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

arbetsskador
och tillbud

urval verksamheter.
Studier och analys i
avvikelsesystemet
Synergi.

genomförd i Synergi.

uppdatering av
rutinbeskrivning
Analys i Synergi av de utvalda stickproven är
för hantering av
genomförd. Kontroll i personakt att anmälan
avvikelser i
om arbetsskada till Försäkringskassan finns är
Synergi kommer
genomförd.
att ske under
Analysen av anmälningar i Synergi visar att det våren så att den
inte alltid står angivet att anmälan är gjord till kopplas till
Försäkringskassan. För några står det att
rutinen för
anmälan är gjord men anmälan finns inte i
arbetsskador och
personakten. Vissa anmälningar var även
tillbud.
bristfälligt ifyllda.

stöd till chefer
angående rutin
vid arbetsskador
och tillbud samt
rutinbeskrivning
för hantering i
Synergi.

Vi följer årsplan för lönebildningsprocessen.

Lönekriterier
som är anpassade
till verksamhetsmålen.

fastställd rutin vid
arbetsskador och
tillbud följs.

Kontrollera att
arbetet sker enligt
gällande rutin.

Process för
löneöversyn

Säkerställa att man
följer avtal och
överenskommelser

Kontrollera att
avstämning sker av:
-

Kompetensoch personalförsörjnings-

Säkerställa att
arbetet med
kompetens- och

centrala avtal
och överenskommelser med
facket
ekonomiska
ramar

Ekonomisk kalkyl tas fram. Efter avslutad
lönerevision sammanställs det ekonomiska
utfallet per fack. Avstämning sker.

Urvalskontroll av att Kompetens- och personalförsörjningsplan
aktiviteter i planen
2011-2015 för hela LT följs. Vid
följs.
stickprovskontroll finns kompetens- och
24

Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

Under våren
2015 kommer
arbetet med en

2015-03-04

Process/
Kontrollmoment
System/Rutin

Utförd
uppföljning
(hur, omfattning
och frekvens)

Resultat av uppföljning

plan

Stickprov av ett
urval verksamheter
för kontroll av att
fördjupade
bemanningsanalyser
utarbetas.

försörjningsplan på ett fåtal centrum.

personalförsörjning
följer plan.

I verksamhetsplanerna för 2015 har flera
centrum tagit upp att de ska arbeta fram
kompetens- och försörjningsplaner.
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Ev vidtagna
åtgärder

Förslag till
åtgärder

ny/reviderad
kompetens- och
personalförsörjni
ngsplan att
påbörjas.
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sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, kulturnämnden
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regionfullmäktige fastställt budget för kommande år). Uppföljningsplan för Hälsooch sjukvårdsnämnden är i stort sett likalydande med den tidigare fastställda
verksamhetsplanen för landstingsstyrelsen 2015.
Modellen att planera och följa upp verksamhetsplanerna är i enlighet med
balanserade styrkort.
Uppföljningsplanerna för Regionala utvecklingsnämnden och Kulturnämnden
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Uppföljningsplan för
regionstyrelsen 2015

Bakgrund
Vårt uppdrag
Region Kronobergs uppdrag är att skapa ett tydligt och starkt
regionalt ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälsooch sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har
ansvar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och
områden som handlar om regional utveckling och tillväxt

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Långsiktiga mål 2017
• Hälso- och sjukvård med hög kvalitet.
• Regional kollektivtrafik med hög kvalitet.
• Stort förtroende för hälso- och sjukvård.
• Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik.
• Attraktiv arbetsgivare.
• Delaktiga medarbetare.
• Ekonomi i balans.
Långsiktiga strategier
• Ökad kvalitét och tillgänglighet i mötet med invånaren.
• Skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i
utvecklingen, samt utveckla vår förmåga att attrahera nya
medarbetare.
• Utveckla enkla system för ledning och styrning, samt effektivisera
processer och verksamhetsplanering.
• Långsiktigt planera och investera för framtiden och effektivt nyttja
våra resurser.

Invånare

Respekt för
människan

Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Medarbetare
Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga vård.

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

Perspektiv

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

•

Hög kunskap och
kompetens hos våra
medarbetare.
Förhållandevis högt antal
vakanser inom hälso och
sjukvården.
Behov av att utveckla
våra verksamhetsmål
och skapa delaktighet.

•

•
•

•
•
•
•

Stort förtroende för hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård med hög kvalitet.
Regional kollektivtrafik med hög kvalitet.
Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik.

•
•
•
•

Kronobergarna väljer vård i Kronobergs län
Attraktiv arbetsgivare.
Delaktiga medarbetare.
Ekonomi i balans

•

•

Målgruppsanpassade
marknadsinsatser
inom kollektivtrafiken.
Uppföljning av
punktlighet

Utveckla marknadsinsatser för
att öka det kollektiva resandet.
Utveckla en sammanhållen
ledning & styrning för alla
verksamheter.
Utveckla uppföljning genom
processrelaterade styrtal.

71 % av befolkningen
Nuläge •och
mål
har stort
eller mkt stort

Vårt nuläge

•
•

Våra
viktigaste
mål 2015

förtroende för hälsooch sjukvården.
Nöjd kundindex buss
& tåg 66 % (2014).
Nöjd kundindex
Serviceresor 84 %
(2014).

•
•

•

Aktiviteter

•

•
•
•
•
•

•

Utveckla
rekryteringsprocessen
Omfördela
arbetsuppgifter mellan
yrkeskategorier
Tydliggöra målen i dialog
med medarbetarna
Koppla lönekriterier till
verksamhetsplanen
Genomföra kontinuerlig
ledarskapsutveckling
Skapa bättre
förutsättningar för chefer
att utveckla
verksamheten
Anpassa
ledarskapsutbildningar

•
•

•
•

Plats 6 i Sverige i öppna
jämförelser för hälso- och
sjukvård med hög kvalitet.
Kollektivtrafikens
marknadsandel 11,3 % (2014)
Svag styrning och dålig
koppling till verksamhetens
mål.

•

•
•

Stora framtida investeringar
Obalans i relation till
resultatmål med underskott i
vissa verksamheter.
Självfinansieringsgraden för all
linjetrafik var 54,6 % 2014.

Införa verktyget KPP (kostnad
per patient)
Utveckla
ekonomistyrningsmodell som är
verksamhetsanpassad och styr
mot processernas kvalitet och
effektivitet.

Styrkort
Styrtal

Nuläge

Mål 2015

Långsiktigt mål 2017

Invånare
Förtroende för vår hälso- och sjukvård

71 %

>72 %

>78 %

NKI (buss & tåg)

66 %

67 %

69 %

NKI (Serviceresor)

84 %

85 %

85 %

Fritt vårdsökande

6 600 patienter (exklusive
SUS öppenvård)

Minska 10 % (jfr 2014)

Minska 10 % (jfr 2014)

Vakanser

114 vakanta tjänster

35 vakanta tjänster

Fåtal tillfälliga
vakanser

Sjukfrånvaro

4,4 %

4,2 %

4,1 %

Delaktighet enligt medarbetarenkät

73,2 %

75 %

80 %

Öppna jämförelser – totalindex medicinska indikatorer,
tillgänglighet, patienterfarenhet

Plats 6 i Sverige

Plats ≥ 2

Plats ≥ 2

Kollektivtrafikens marknadsandel

11,3 %

11,4 %

11,7 %

Sammanhållet ledningssystem för samtliga verksamheter

0

Implementering påbörjas

Fullt implementerat

Resultatmål

1,7 %

2,0 %

2,0 %

Självfinansiering investeringar

98 %

72 %

52 %

Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik ska vara
minst 50 %

54,6 %

>50 %

>50 %

Pensionsförvaltningar

3%

3%

3%

Genomsnittlig likviditet

750 Mkr

600 Mkr

600 Mkr

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Uppföljningsplan för Hälso
och sjukvårdsnämnden 2015

Bakgrund
Vårt uppdrag
Hälso- och sjukvårdens uppdrag är att tillhandahålla en god vård på lika
villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som
har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Långsiktiga mål 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Har kronobergarna en god hälsa och trivs i ett livskraftigt Kronoberg
Har medborgarna ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård
Väljer kronobergarna i första hand vård i Kronoberg
Är patienter och närstående mer delaktiga i vården
Har vi en hög patientsäkerhet
Har vi en sammanhållen vård i rätt tid
Placerar sig vår hälso- och sjukvård bland de främsta i nationella och
internationella kvalitetsjämförelser
Är vi en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i
sin yrkesroll
Har vi lätt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens
Har vi en hållbar ekonomi i balans

Långsiktiga strategier

•
•
•
•

Invånare: Stärka en god och jämlik hälsa, ett gott bemötande och
delaktighet i vården. Bedriva patientsäker vård med hög kvalitet
Medarbetare: Skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i
utvecklingen. Utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare
Verksamhetsutveckling: Utveckla system för ledning och styrning.
Effektivisera våra processer och vår verksamhetsplanering.
Ekonomi: Långsiktigt planera och investera för framtiden. Effektivt utnyttja
våra resurser.

Invånare

Respekt för
människan

Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Medarbetare
Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga vård.

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

Perspektiv

Invånare

God tillgänglighet i
Nuläge •och
mål
flertalet
verksamheter.

Vårt nuläge

•
•
•

Våra
viktigaste
mål 2015
Aktiviteter

•
•
•
•
•
•

Stort förtroende för vår
hälso- och sjukvård.
God hälsa i
befolkningen.
Förbättringspotential
när det gäller
delaktighet och
patientsäkerhet.

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

•

•

•
•

•
•

Hög kunskap och
kompetens hos våra
medarbetare
Rekryteringsbehov av
vissa yrkeskategorier
Behov av att utveckla
våra mål och skapa
delaktighet

Utvecklat förebyggande hälsoarbete
Förbättrad medborgarservice via e-tjänster
Minskad risk för vårdskador
Delaktiga patienter
Säkrad kompetensförsörjning
Delaktiga medarbetare

Tillgänglighet
• Planera och påbörja
utbildning och införande
av produktions och
kapacitetsplanering
Förebyggande hälsoarbete
• Införa
sjukdomsförebyggande
metoder
• Vara en aktiv aktör i det
länsgemensamma
folkhälsoarbetet
Medborgarservice
• Förbereda införandet av
e-journal
• Utveckla och informera
om e-hälsotjänster
Delaktiga
patienter/Patientsäkerhet
• Analys och åtgärder
genom
infektionsverktyget
• Prova verktyg för ökad
patientmedverkan
• Utveckla
säkerhetskulturen

Kompetensförsörjning
• Utveckla
rekryteringsprocessen
• Omfördela
arbetsuppgifter mellan
yrkeskategorier
Delaktiga medarbetare
• Tydliggöra målen i dialog
med medarbetarna
• Koppla lönekriterier till
verksamhetsplanen
Chefsutveckling
• Genomföra kontinuerlig
ledarskapsutveckling
• Skapa bättre
förutsättningar för chefer
att utveckla
verksamheten
• Landstingsanpassa
ledarskapsutbildningar

•

•
•
•
•
•

Goda resultat i öppna
jämförelser.
Förbättringspotential när det
gäller samordning

•

Stora framtida investeringar
Centrumens resultat 2014, -75
mnkr
Svag styrning och dålig
koppling till verksamhet/kvalitetsmål

Tydlig chefsroll och kontinuerlig chefsutveckling
Förbättrad tillgänglighet
Effektiva vårdprocesser
Relevant vårddokumentation
Ekonomi i balans

Produktions- och
kapacitetsplanering
• Planera och påbörja utbildning
och införande av produktions
och kapacitetsplanering
Effektiva vårdprocesser
• Införa struktur för
patientprocesser och riktlinjer
för processtyrning
• Ta fram processknutna
medicinska kvalitets- och
medicinska data och ledtider
• Genomlysning av
akutprocessen
Vårddokumentation
• Utveckla strukturerad
vårddokumentation

Ekonomi i balans
• Införa verktyget KPP (kostnad
per patient)
• Utveckla
ekonomistyrningsmodell som är
verksamhetsanpassad och styr
mot processernas kvalitet och
effektivitet
• Utveckla uppföljning genom
processrelaterade styrtal

Styrkort

Uppföljningsplan för
Regionala
utvecklingsnämnden 2015

Bakgrund
Vårt uppdrag
Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den
regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred
verksamhet med uppdrag inom näringsliv, skola, utbildning,
infrastruktur, sociala frågor och folkhälsa. Arbetssättet är framförallt
utåtriktat, i samverkan med andra aktörer inom och utanför länet.

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Långsiktiga mål 2017
•
•
•
•
•
•
•

Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig
arbetsbelastning.
Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör
Hållbart ledningssystem
Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
Nya uppdrag ska vara fullt finansierade

Långsiktiga strategier
• Strategier enligt RUS
• Delaktiga medarbetare
• Stärka medarbetarna i deras roll som pådrivare av utvecklingsfrågor
• Tydliggörande av Region Kronobergs erbjudande
• Jämställdhetsintegrering av utvecklingsarbetet
• Prioritering av statliga uppdrag

Invånare

Respekt för
människan

Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Medarbetare
Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga vård.

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

Perspektiv

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Nuläge •och
mål
Befintlig
verksamhet

•

•

som flyttas över.
Ny RUS under
framtagande som
beskriver vilken
utveckling som ska
uppnås och komma
invånarna tillgodo.

•
•

Vårt nuläge

•

Ny organisation och
lokalisering.
Delvis förändrad roll.
Hög kompetens hos
medarbetarna, stora krav
på flexibilitet och
anpassningsförmåga.

•

•
•
•

Våra
viktigaste
mål 2015
Aktiviteter

•
•
•
•

Genomförande av tidigare planerade aktiviteter
Beslutad RUS med understrategier
Delaktiga medarbetare med tydliga roller
Utvecklad verksamhetsidé

Genomförande av
tidigare planerade
aktiviteter:
• Samordning av
befintliga nätverk
• Utbildning, t.ex.
yrkeshögskola,
internutbildning,
Tylösandsdagarna
• Utveckling av former
och rutiner för nya
uppdrag
• Processledning t.ex.
Sverigeförhandlingen,
Digital agenda för
skolan,
handlingsplaner inom
folkhälsa
• Projekt: Mat2015,
Tvärdrag, Kinakontor
etc.

Delaktiga medarbetare
med tydliga roller
• Löpande dialog med
medarbetarna kring roller
och uppdrag
• Delaktighet hos
medarbetarna kopplat till
ny lokalisering, nya
arbetssätt och
verksamhetsidé
• Gemensamma
lärandeaktiviteter

•
•
•

Ekonomi

Behov av gemensam
• Sammanslagningsbudget
verksamhetsidé
• Ökade kostnader p.g.a.
Drift av tidigare verksamheter
organisationsförändring
fortsätter, samtidigt som
• Ofinansierade statliga uppdrag
behov av samarbete och att
• Behov av att resurssätta RUS
finna synergier och roller.
och tidigare projektverksamhet
Fortsatt behov av samverkan
• Obalans i fördelning av
och samhandling med
projektmedel mellan kvinnor
intressenter
och män
Saknar mål och målvärden i
enlighet med
styrkortsmodellen.
Utmaningsdrivet arbetssätt i
centrum i RUS – behov av
utveckling från ett
stuprörstänk.
Utmaningsdrivet arbetssätt
Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten
Ekonomi i balans

Utvecklad verksamhetsidé
• Process för att ta fram en
verksamhetsidé för
avdelningen
• Utveckling av mötes- och
samarbetsformer för
avdelningen, inklusive
gemensamma rutiner
• Ta fram konkreta mål och
målvärden i enlighet med
styrkortsmodellen.
Utmaningsdrivet arbetssätt
• Påbörja implementering av
ledningssystem enligt
standard för hållbarhet
• Utveckling av
samverkansformer med
intressenter, t.ex. nätverk
• Undersöka former för VParbete som möjliggör
utmaningsdrivet arbetssätt

Ekonomi i balans
• Hantering av gemensam
budget och analys inför
kommande år
• Utveckla uppföljning
• Projektbeslut vid behov
• Jämställdhetsintegrering av
projektverksamheten
• Utveckling av rutiner

Styrkort
Styrtal saknas för 2015
Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Nuläge

Mål 2015

Långsiktigt mål 2017

Uppföljningsplan 2015
Trafiknämnden

Bakgrund
Vårt uppdrag
Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i
Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra
trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive
kommun eller Region Kronoberg.

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter
upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra
kollektivtrafiken
i länet.
Länstrafikens vision är ”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart
samhälle”.
Långsiktiga mål 2017
• Marknadsandelen ska öka till 11,7 %
• NKI (Buss/tåg) ska öka till 69 %
• NKI (Serviceresor) ska öka till 85 %

Långsiktiga strategier
• Ökad kvalitet och tillgänglighet i mötet med kunden
• Förfina och utveckla trafiken
• Locka nya kunder
• Få befintliga kunder att resa mer med kollektivtrafiken

Invånare

Respekt för
människan

Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Medarbetare
Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga vård.

verksamhet

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

Nuläge och mål
Perspektiv

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Vårt nuläge

Bra utbud med bra
resandetillströmning.
Länstrafiken NKI 66 %,
Serviceresor NKI 84 %

Kunnig och engagerad
personal känner förväntan
att integreras i en större
organisation

Verksamheten har genomgått
positiva förändringar de senaste
åren. Stora satsningar har gjorts i
tåg- och busstrafiken.

Självfinansieringsgraden var
54,6 % 2014

•
•

•
•

Våra
viktigaste
mål 2015

Aktiviteter

•
•
•
•
•
•

Ökat resande
Marknadsandelen ökar till 11,4 %
Länstrafiken NKI ökar till 67 %
Serviceresor NKI ökar till 85 %
Behålla och utveckla befintlig personal
Kollektivtrafiken har budget i balans

•

Målgruppsanpassade
marknadsinsatser
Företagsförsäljning

•

Kommunicera den
gemensamma målbilden
• För Region Kronoberg
• För Länstrafiken
• För avdelningarna

•
•

Utveckla närtrafikkonceptet
Upphandling av nytt IT-system
för Serviceresor
Översyn av regelverk för
Serviceresor och färdtjänst
Utvecklad trafik

•

Arbeta med intäktssäkring
Regelbunden uppföljning av
kostnader och intäkter
Upprätta mål för
självfinansieringsgraden för
respektive trafikslag fr.o.m.
Budget 2017

Styrkort
Styrtal

Nuläge

Mål 2015

Långsiktigt mål 2017

Invånare
NKI (Buss/tåg)

66 %

67 %

69 %

NKI (Serviceresor)

84 %

85 %

85 %

NKI (Färdtjänsthandläggning)

värde saknas

-

91 %

Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen

71% kundnöjdhet

80% kundnöjdhet

90% kundnöjdhet

Marknadsandel

11,3 %

11,4 %

11,7 %

Bilbeläggning Serviceresor (resande per tur)

1.71

1.8

2.0

Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara
minst 50 %

54,6 %

> 50%

> 50%

Fr.o.m. Budget 2017 skall mål fastställas för
självfinansieringsgraden för varje enskilt trafikslag

-

-

separata mål skall
fastställas i Budget 2017

Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram

Målet uppfyllt (2014)

Bokslut inom ekonomisk
ram

Bokslut inom ekonomisk
ram

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Uppföljningsplan för
Kulturnämnden 2015

Bakgrund
Vårt uppdrag
Kulturnämndens uppdrag är att förvalta och utveckla de
gemensamma resurserna på kulturområdet på regional nivå, samt
ansvara för de åtaganden som följer med den statliga
kultursamverkansmodellen och Regional kulturplan för Kronobergs län.
Kulturnämnden utarbetar förslag till budget och verksamhetsplan,
genomför uppföljning av budget och verksamhetsplan, genomför
uppföljning av kulturplanen, ger uppdrag och beslutar i ärenden om
kulturplanen. Kulturnämnden är också dialogpart i
kultursamverkansmodellen där stat, region, kommun, det
professionella kulturlivet och det civila samhället ingår.

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Långsiktiga mål 2017
•
•
•
•
•
•

Ett innovativt kulturliv med bredd och spets.
En arbetsmiljö som präglas av jämställdhet, innovation, delaktighet och en
rimlig arbetsbelastning
Samsyn råder kring gemensamma utmaningar och uppdrag.
Region Kronoberg är en ledande utvecklingsaktör.
Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt.
Ekonomi i balans.

Långsiktiga strategier
• Stärka förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse
• Utveckla publikarbete och förutsättningar för deltagarkultur
• Öka samhandling mellan politikområden
• Internt jämställdhetsarbete
• Styrning och ledning som tar tillvara medarbetarnas innovativa förmåga
och främjar ett flexibelt arbetssätt
• Aktivt arbete med prioriteringar för att uppnå en balanserad
arbetssituation
• Styrning och ledning som tydliggör verksamhetens mål i dialog med
medarbetarna
• Gemensamma lärandeaktiviteter

Invånare

Respekt för
människan

Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Medarbetare
Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga vård.

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

Bakgrund
Långsiktiga strategier forts.
• Jämställdhets- och mångfaldsintegrering av utvecklingsinsatser.
• Effektiv handläggning.
• Hållbara mötesformer.
• Förvalta pågående och genomförda investeringa.r
• Undersöka möjligheten till att ge verksamhetsstöd till långsiktiga
verksamheter som idag är projektfinansierade.

Invånare

Respekt för
människan

Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Medarbetare
Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga vård.

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

Perspektiv

Invånare

Nuläge •och
mål
Befintlig
verksamhet

Vårt nuläge

•

som flyttas över (få
aktiviteter som riktas
direkt till invånare)
Ny regional kulturplan
som beskriver vilken
utveckling som ska
uppnås och komma
invånarna tillgodo

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

•

•

•
•

Ny organisation och
lokalisering
Delvis förändrad roll och
ett större kulturpolitiskt
ansvar (kulturnämnden)
Hög kompetens hos
medarbetarna, stora krav
på flexibilitet och
anpassningsförmåga

•

•
•

•

•

Våra
viktigaste
mål 2015
Aktiviteter

•
•

Uppföljning av föregående kulturplaneperiod (20122014)
Utveckling och kommunikation av det regionala
erbjudandet på kulturområdet
Förvaltning och utveckling av det arbete som
initierats i enlighet med kulturplanens prioriteringar.

Genomförande av
Regional kulturplan för
Kronobergs län 20152017
• Samordning av
befintliga nätverk i
enlighet med
kultursamverkansmod
ellens organisation
och årscykel
Processledning
kultursamverkansmodel
len
• Implementering av den
regionala kulturplanen
och genomföra
insatser i enlighet med
kulturplanens tre
prioriteringar (med
särskilt fokus på
utveckling

Delaktiga medarbetare
med tydliga roller
• Löpande dialog med
medarbetarna kring roller
och uppdrag
• Delaktighet hos
medarbetarna kopplat till
ny lokalisering, nya
arbetssätt och
verksamhetsidé
• Gemensamma
lärandeaktiviteter

•
•
•
•
•
•

Ekonomi

Behov av gemensam
• Sammanslagningsbudget
verksamhetsidé
• Ökade kostnader p.g.a.
Drift av tidigare verksamheter
organisationsförändring
fortsätter, samtidigt som
• Svag statlig anslagsutveckling
behov av samarbete och att
• Behov av att resurssätta den
finna synergier och roller
regionala kulturplanen och
Fortsatt behov av samverkan
tidigare projektverksamhet
och samhandling med
• Obalans i fördelning av
intressenter
projektmedel mellan kvinnor
Utmaningsdrivet arbetssätt i
och män
centrum i RUS – behov av
utveckling från ett
stuprörstänk
Saknar mål och målvärden i
enlighet med
styrkortsmodellen.
Utvecklad dialog med statlig nivå.
Delaktiga medarbetare med tydliga roller.
Utvecklad verksamhetsidé
Utmaningsdrivet arbetssätt
Tillgång till regionala utvecklingsinsatser på lika villkor
Ekonomi i balans

Utvecklad verksamhetsidé
• Process för att ta fram en
verksamhetsidé för
avdelningen
• Utveckling av mötes- och
samarbetsformer för
avdelningen, inklusive
gemensamma rutiner
• Ta fram konkreta mål och
målvärden i enlighet med
styrkortsmodellen.
Utmaningsdrivet arbetssätt
• Påbörja implementering av
ledningssystem enligt
standard för hållbarhet
• Utveckling av
samverkansformer med
intressenter, t.ex. nätverk
• Undersöka former för VParbete som möjliggör
utmaningsdrivet arbetssätt

Ekonomi i balans
• Hantering av gemensam
budget och analys inför
kommande år
• Utveckla uppföljning
• Projektbeslut vid behov
• Hantering av minskad statliga
anslag
• Tillgång till regionala
utvecklingsinsatser på lika
villkor
• Utveckla projektverksamheten
och projektportföljen i enlighet
med kulturplanen
• Jämställdhetsintegrering av
projektverksamheten

Styrkort
Styrtal saknas för 2015
Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Nuläge

Mål 2015

Långsiktigt mål 2017

Uppföljningsplan för
Grimslövs folkhögskola 2015

Bakgrund
Vårt uppdrag
Grimslövs folkhögskolas kärnverksamhet är den allmänna kursen med 3
profiler/inriktningar samt möjligheten att studera flexibelt och de särskilda
kurserna. I enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga grund,
statens syfte med statsbidrag till folkbildningen och Region Kronobergs
hälsopolicy, ska vi skapa förutsättningar för deltagarna på Grimslövs
folkhögskola till gynnsam kunskaps- och personligutveckling, samt
möjligheten att utvecklas tillsammans. Fokus ligger på hälsa, friskvård och
kultur i ett brett perspektiv som ska genomsyra all vår verksamhet.
Deltagarna ges också redskap för att kunna påverka samhället och
samhällsutvecklingen. Vi ska:
- bidra till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet
- systematiskt arbeta med läsfrämjande insatser

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Långsiktiga mål 2017
•
•
•
•
•
•

Alla deltagare upplever att de är nöjda med helheten.
Det dagliga arbetet kännetecknas av en positiv anda, där all personal bidrar till
helheten, samt att all personal verkar för ett gott värdskap och bemötande.
Verksamhet utöver kärnverksamheten utvecklas och förutsättningar skapas för
människor som behöver speciella satsningar för att komma vidare till studier eller
arbete.
Vi vill förbättra och utveckla dialogen och utbytet med omvärlden, lokalt/globalt.
Vi vill aktivt arbeta för att utveckla demokrati, med balans mellan rättigheter och
skyldigheter.
Långsiktig strategi

Långsiktiga strategier
• En folkbildningsmässig verksamhet utgår från individens behov och tar hjälp av
gruppens samlade resurser med den gemensamma insikten att alla, deltagare som
personal, kan bidra.” Detta citat från sammanfattningen av regeringens proposition
2005/06:192, beskriver vår övergripande strategi för kärnverksamheten.

Invånare

Respekt för
människan

Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Medarbetare
Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga vård.

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

Perspektiv

Invånare

Nuläge •och
Behovmål
av tydligare

Vårt nuläge

•

Våra
viktigaste
mål 2015

•
•
•
•
•

Aktiviteter

•

•

•

•
•

information och känsla
av ökad delaktighet
och gemenskap
Behov av mer upplevt
inflytande, med balans
mellan rättigheter och
skyldigheter

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

•
•

•
•

•

•
•

Öka samspel i vardagen
Utveckla förståelse för
alla yrkeskategorier
Utveckla förståelse för
uppdraget, TEAM
Grimslöv
Ergonomianpassa
arbetsplatser

•
•

Möjlighet till mer dialog
Tydligare information inför
beslut
Fler beslut med tydlig
miljöaspekt
Utveckla strukturerad och
kvalitativ marknadsföring i de
medier där våra presumtiva
deltagare finns

öka tydligheten i all information
öka personalens samspel och förståelse av
varandras vardag
utveckla perspektivbyte
öka deltagarnas nöjdhet

•
•
•

öka känslan av delaktighet
ha fortsatt ekonomisk balans
utveckla marknadsföringen

”Speakupday” eller
”Open Space” i
september, då
startskottet går för att
hitta balans mellan
rättigheter och
skyldigheter
frivilligt delta i våra
olika råd (elevkåren
skapar exempelvis
matråd, miljöråd och
aktivitetsråd)
närvara och delta på
gemensamma
aktiviteter och
samkväm
vid skolstart ges
gemensam information
enligt läsårstarten
1415
onsdagsfika med
skolledning
alla kursdeltagare
svarar samtidigt och
gemensamt på
enkäter

•

erfarenhetsutbyte ex. på
personalmöten
öka antalet gemensamma
personalmöten
möjliggöra marknadsförare
utforma kampanjplan
skapa förutsättningar för att
schemabrytande aktiviteter
såsom studiebesök mm kan
supportas av service
(ramar/skriftlig dokumentation)
satsa på varandra och på vår
arbetsmiljö, gemensamt och
individuellt

•
•
•
•
•

•
•
•

berömma varandra
mer/uppmuntra och
uppmärksamma det
positiva
ergonomianpassa
datorarbetsplatser
erbjuda hjälp när kollegor
behöver
• tänka till innan jag
säger att jag har så
mycket att göra (bidra till
god arbetsmiljö)
skapa en definition och
gemensam bild av Team
Grimslöv
lyssna färdigt och
försöka förstå andra
perspektiv
ansvara för att sprida och
ta del av gemensam
information

•
•
•
•

•

Vi har idag en ekonomi i balans.

Skapa förutsättningar för
fortsatt balans genom att:
• • fylla internatet
• • fylla kurserna
• • alla yrkeskategorier fortsätter
ta ansvar för att kurserna fylls
(presentation av kurs, god mat,
välstädade lokaler vid
intervju/besök)
• • hitta nya uppdragsutbildningar
• • ha fokus på minskade/ej
ökade fasta avgifter och dess
verkan på bokslut
• • all personal tar del av den
ekonomiinformation som ges
på First Class

Styrkort
Styrtal saknas för 2015

Nuläge

Mål 2015

Långsiktigt mål 2017

Deltagare/Invånare
Våra deltagares nöjdhet med helheten på Grimslövs
folkhögskola

Över 95 % nöjda
deltagare

Över 97 % nöjda
deltagare

Över 100 % nöjda
deltagare

Vår förståelse för varandras vardag och mer samspel

Upplevt behov av ökad
förståelse, mer samspel
och perspektivutbyte

Vår upplevelse av
förståelse och samspel i
vardagen har ökat

Alla upplever förståelse för
varandra och samspelar i
vardagen

Datorarbetsplatser är ergonomianpassade

Bristande anpassning

Utökat antal anpassade
datorarbetsplatser

Alla har fått möjlighet att
ergonomianpassa sin
datorarbetsplats

Fortsätta utveckla sammanhängande och samarbetande
delenheter

Fler kontaktytor mellan
olika yrkeskategorier
behövs för att skapa ökad
förståelse och samspel

Vi skapar förutsättningar
för att alla upplever ökad
förståelse för varandra
och samspelar i vardagen,
ex att schemabrytande
aktiviteter fungerar och att
en specialkostpolicy
mejslas fram

Vi har skapat
förutsättningar för att alla
upplever en utökad
förståelse för varandra
och samspelar i vardagen

Utveckla digitalt system för att anmäla övernattning på
internat

Inget digitalt system

Digitalt system

Fullt fungerande digitalt
system

Nollresultat i bokslut

Har en hållbar ekonomi i
nuläget. Vi ”lever” ett år i
taget.

Uppnå ett nollresultat

Uppnå ett nollresultat

Riktvärde för deltagarantagning läsåret 2015-2016

Vi har inte fullt ut klarat
alla riktvärden

Uppfylla 95% av alla
riktvärden

Uppfylla 100 % av alla
riktvärden

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

7
Förslag till Tilläggsbudget för utrustnings/inventarie- och
fastighetsinvesteringar år 2015 och Tilläggsbudget för drift
2015 15RK499

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK499
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-03-12

Regionstyrelsen

Förslag till Tilläggsbudget för utrustnings/inventarie- och
fastighetsinvesteringar år 2015 och Tilläggsbudget för
drift 2015

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna att 27,1 miljoner kronor överförs som tilläggsbudget för
investeringar i utrustning/inventarier år 2015
att total investeringsbudget för 2015 uppgår till 372 miljoner kronor och ryms
inom landstingsfullmäktiges beslutade investeringsram 2015 på 438 miljoner
kronor
att godkänna föreliggande förslag till tilläggsbudget drift för år 2015 på totalt 3,3
miljoner kronor
att tilläggsbudgeten för drift ryms inom disponibel budget på 5 miljoner kronor
Sammanfattning
Regiondirektören överlämnar förslag till tilläggsbudget för utrustnings/inventarieoch fastighetsinvesteringar år 2015, och tilläggsbudget för drift 2015.
Efter genomgång och bedömning av planerade faktiska investeringar i fastigheter
kommer dessa att kunna finansieras inom beslutad investeringsram för 2015. För
utrustning/inventarier föreslås att 27,1 miljoner kronor från 2014 års anslag
överförs i tilläggsbudget för 2015, till följd av under 2014 beslutade och påbörjade
men ännu ej slutförda investeringar. Dessa bedöms till största del slutföras under
första kvartalet 2015.
För tilläggsbudget drift föreslås 3,3 miljoner kronor och ryms inom den disponibla
budgeten på 5 miljoner kronor.

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Tilläggsbudget investeringar 2015
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Regionstaben
Ekonomiavdelningen
Tobias Axandersson

Tilläggsbudget 2015 investeringar

Investeringar (miljoner kronor)
Informationsteknik
Medicinsk teknik och övriga
inventarier

Utfall
2014

Årsbudget
2014

Av- Tilläggsvikelse
budget

18

29

11

11

100

119

19

16

Fastigheter
Inventarier intäktsfinansierade
verksamheter och oförutsett

110

175

65

0

25

29

4

0

Totalt

253

352

99

27

I samstämmighet med Prognos i Investeringsplan 2015 är behovet att överföra
27,1 miljoner kronor från 2014 års anslag i tilläggsbudget 2015, till följd av under
2014 beslutade och påbörjade men ännu ej slutförda investeringar. Dessa bedöms
till största del slutföras under första kvartalet 2015. Av tilläggsbudgeten avser 135
tkr Grimslövs folkhögskola.

Investeringsbudget 2015 inkl
tilläggsbudget (miljoner kr)

Investerings-Investerings- Tilläggs- Total investeringsram
plan budget
budget 2015

Fastigheter
Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar
Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning
Investering informationsteknik (IT)
Inventarier intäktsfinansierad verksamhet
Övriga inventarier

272
77
36
22
15
17

207
46
36
22
17
17

16
11

207
46
52
33
17
17

Summa

438

345

27

372

8b4c36af-3625-4fde-b5030ad3ca007387.docx
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Regionstaben
Ekonomiavdelningen
Tobias Axandersson

Tilläggsbudget drift 2015
Bedömning av tilläggsbudget för år 2015 har skett utifrån regelverket i
landstingets ekonomistyrningsprinciper. Återstående medel för budgetfinansierade
verksamhetsprojekt (interna medel) kan endast överföras via tilläggsbudget.
Externt finansierade projekt hanteras via balansräkningen.

Förslag till tilläggsbudget:
 I enlighet med intraprenadavtal för Rättspsykiatriska regionkliniken får ett
positivt resultat överföras till nästkommande år – ett positivt resultat till
hälften och ett negativt resultat i sin helhet, förutsatt att verksamhets- och
kvalitetsmål uppnåtts. Överskottet ska användas till verksamhets- och
kompetensutveckling inom verksamhetens driftbudget. En samlad
bedömning är att Rättspsykiatriska regionkliniken får ta med sig av
helårsresultat 2014 på 5,5 mnkr halva sitt positiva resultat 2014. 2,75 mnkr
föreslås tilläggsbudgeteras till 2015.
 Det pågående budgetfinansierade projektet En rökfri generation inom
folkhälsoenheten, redovisar 26,4 tkr i återstående medel 2014. Överskottet
hanteras via balansräkningen och behöver därför inte tilläggsbudgeteras.
Projektet Folkhälsopolitiskt program, redovisar 128,2 tkr i återstående
medel 2014. 128,2 tkr föreslås tilläggsbudgeteras till 2015.
 Grimslövs folkhögskola äskar att i nästkommande redovisningsår utnyttja
2014 års resultat, vilket motsvarar 419 tkr. Grimslövs folkhögskola avser
att använda hela beloppet för att utveckla verksamheten för att förstärka
Grimslövs folkhögskolas position som en av landets främsta.
 Sammantaget föreslås att 3 297 tkr tilläggsbudgeteras för drift.

1b032141-4dcc-4476-b0db380a76025176.docx

Sida 1 av 5

REGION KRONOBERG

Bilagor drift

Resultaträkning Region Kronoberg
Enhet: Rättspsykiatrin

Inkl Projekt

Period: År 2014

RESULTAT

Skriv Ut

Samtliga
0

TKR
Totala intäkter
varav Landsstingsersättning
Kostn för personal & förtr valda
40 Lön arbetad tid
41 Lön ej arbetad tid
43 Kostn ers o naturaförmåner

Ack

Ack



Helår

Utfall

Budget

Avvikelse

Budget

303 892

281 294

22 598

281 294

0

0

0

0

208 310
122 952

199 631
118 448

-8 679
-4 504

199 631
118 448

19 078

17 854

-1 224

17 854

150

0

-150

0

44 Pensionskostnader

17 757

17 037

-720

17 037

45 Soc o and avg enl lag o avtal

44 931

43 113

-1 818

43 113

3 442

3 179

-263

3 179

0

0

0

0

46 Övriga personalkostnader
47 Ombokning kostnader
48 Aktiverat arbete för egen räkn
Köp av verks., varor & tjänster
50 Köp av vård
51 Off finans pr vård

0

0

0

0

26 078

20 991

-5 087

20 991

654

0

-654

0

4 662

0

-4 662

0

52 Tandvård

1

0

-1

0

53 Utbildning

35

0

-35

0

0

0

0

0

3 799

3 676

-124

3 676

54 Trafik
55 Verksamhetsanknutna tj
56 Läkem, sjukv art o med matr

3 399

4 259

860

4 259

57 Material o varor

13 522

13 014

-508

13 014

58 Lämnade bidrag

7

42

35

42

59 Ankomstreg/tilläggsbudg
Övriga verksamhetskostnader

0

0

0

0

35 858

32 960

-2 897

32 960

Övriga kostnader

28 123

27 712

-411

27 712

Totala kostnader

298 369

281 294

-17 075

281 294

5 523

0

5 523

0

-5

0

-5

0

5 518

0

5 518

0

DRIFTNETTO
Resultat utanför verksamhet
RESULTAT
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Utvecklingsenheten, Eva Pettersson Lindberg

Projektredovisning i samband med årsredovisning 2014
Följande projekt önskas, från 0821-226, överföras till 2015
Externt verksamhetsprojekt


Projekt 4514 En rökfri generation

Medlen ska fortsatt finansiera Tobaksfri skola Kronoberg som är ett
samverkansprojekt mellan Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs
län och fyra skolor. Två av dessa är grundskolor, Linnéskolan i Älmhult och
Astradskolan i Ljungby och två är gymnasieskolor, Teknikum och
Katedralskolan i Växjö. Målsättningen är att tillsammans med deltagande
skolor arbeta fram ett långsiktigt hållbart tobaksförebyggande arbete i skolan.
Detta arbete kan sedan vara ”gott exempel” för andra skolor i Kronobergs län
som vill utveckla sitt tobaksförebyggande arbete. Den metod som används är
forskningsbaserad och innehåller såväl metodkomponenter som
implementeringskomponenter.
Vi önskar få resterande medel 2014-12-31 på 26 410 kr överförda till budget
2015 på bas/delenhet 5212-003.

Internt verksamhetsprojekt


Projekt 4534 Folkhälsopolitiskt program

Medlen ska finansiera en revidering av ”Länsgemensam folkhälsopolicy för
Kronobergs län med prioriteringar 2012-2015”. I enlighet med
folkhälsopolicyn ska en revidering göras under varje mandatperiod.
Den regionala ledningsgruppen för folkhälsa antog i december 2014
”Länsgemensam handlingsplan för barns och ungas uppväxtvillkor 2015-2018”
och ”Länsgemensam handlingsplan för användning av digitala verktyg 20152018”. Medlen ska finansiera layout och tryckning av dessa två
handlingsplaner.
Vi önskar få resterande medel 2014-12-31 på 128 242 kr överförda till budget
2015 på bas/delenhet 5212-003.
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Resultaträkning Region Kronoberg
Enhet: Grimslövs Folkhögskola

Inkl Projekt

Period: År 2014

RESULTAT

Skriv Ut

Samtliga
0

TKR
Totala intäkter

Ack

Ack



Helår

Utfall

Budget

Avvikelse

Budget

30 356

24 433

5 923

8 299

8 299

0

8 299

15 126
8 581

13 708
8 682

-1 419
101

13 708
8 682

1 569

638

-931

638

97

62

-35

62

44 Pensionskostnader

1 271

1 155

-116

1 155

45 Soc o and avg enl lag o avtal

3 216

2 923

-293

2 923

392

248

-144

248

47 Ombokning kostnader

0

0

0

0

48 Aktiverat arbete för egen räkn

0

0

0

0

5 409

1 905

-3 504

1 905

50 Köp av vård

0

0

0

0

51 Off finans pr vård

0

0

0

0

52 Tandvård

0

0

0

0

53 Utbildning

0

0

0

0

54 Trafik

0

0

0

0

4 020

574

-3 446

574

varav Landsstingsersättning
Kostn för personal & förtr valda
40 Lön arbetad tid
41 Lön ej arbetad tid
43 Kostn ers o naturaförmåner

46 Övriga personalkostnader

Köp av verks., varor & tjänster

55 Verksamhetsanknutna tj
56 Läkem, sjukv art o med matr

24 433

10

6

-4

6

57 Material o varor

1 379

1 325

-54

1 325

58 Lämnade bidrag

0

0

0

0

59 Ankomstreg/tilläggsbudg

0

0

0

0

7 195

6 666

-530

6 666

Övriga verksamhetskostnader
Övriga kostnader

2 203

2 153

-50

2 153

Totala kostnader

29 934

24 431

-5 503

24 431

422

2

420

2

-3

-2

-1

-2

419

0

419

0

DRIFTNETTO
Resultat utanför verksamhet
RESULTAT

Investeringsrapport
Företagsdim 095 Grimslövs Folkhögskola
Bokdat
2014
Kontogrupp Text
Kontotext
12 Maskiner o inventarier
12011 Påg inv - IT-utrustning/progr
12015 Påg inv - övr mask o inv
12131 Årets invest IT-utrustn
12431 Årets inv - fordon
12531 Årets inv - övr mask o inv
12BBB Maskiner o inventarier

(Tkr)
Utfall Utfall Ack Budget ack Differans
0,0
245,6
-67,9
0,0
-552,6
0,0

0,0
245,6
-67,9
0,0
-552,6
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-510,0

0,0
245,6
-67,9
0,0
-552,6
510,0

12 Maskiner o inventarier Summa

-374,9

-374,9

-510,0

135,1

Totalsumma

-374,9

-374,9

-510,0

135,1
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Nämndernas yttrande och förslag till Budget 2016 med
flerårsplan 2017–2018 14LTK1381

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1381
Handläggare: Jens Karlsson, ekonomiavd
Datum: 2015-03-18

Regionstyrelsen

Nämndernas yttrande och förslag till Budget 2016 med
flerårsplan 2017–2018

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet samt
att till regionstyrelsens sammanträde i juni 2015 arbeta fram en plan för
budgetprocessen 2017
Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd fick i
uppdrag av regionstyrelsen 2015-01-14 §12, att senast 2015-03-13 till
regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna
period. Regiondirektören fick i uppdrag av regionstyrelsen att från nämndernas
och Grimslövs folkhögskolas styrelse, ta fram förslag på budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017-2018.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Yttrande och förslag till Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 från:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kulturnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Trafiknämnden
Grimslövs folkhögskolas styrelse
Protokollsutdrag från respektive nämnd
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Diarienr: 14LTK1381
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Förslag till Budget 2016

Datum: 2015-02-16

Förslag till Budget 2016 med
flerårsplan 2017– 2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast 201503-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna
period.
Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och budgetförslag överlämnas till
regionstyrelsen dock är förutsättningarna vad gäller specialdestinerade statsbidrag alltjämt
oklara. Ställningstagande till omfattning av verksamheter som finansieras av dessa bidrag
kan tas först när förutsättningarna blivit kända och konsekvenserna av eventuella
förändringar har utretts.
Budgeten är inte bara en ekonomisk plan, utan beskriver även mål för hälso- och
sjukvården ur olika perspektiv med syfte att ge en tydlig koppling till regionens vision.
Ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och
en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Den här budgeten är en treårsplan
som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Därigenom skapas en
långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.
Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från
ekonomi till övriga målområden. För att få en fokusering av hela organisationen används
ett fåtal nyckelfaktorer.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta befolkningens behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera,
behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet beskriver
hur vi ska använda våra resurser för att få en sammanhållen hälso- och sjukvård med
högsta kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som
kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
Verksamhetsplaner ska tas fram på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.
Budget 2016 med tillhörande verksamhetsplaner:


ger en strategisk inriktning i hela verksamheten



ger en tydlig bild av vart vi ska och vad som krävs för att nå uppsatta mål



översätter våra mål i konkreta handlingsplaner



styr så att vi använder våra resurser rätt



styr så att vi följer upp våra strategier.
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Målvärde 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

Plats 3

Plats 1-3

Plats 1

>75 %

>75 %

>78 %

>72 %

>73 %

>75 %

+/0

+600

+600 (jmf 2014)

+1200 (jmf 2014)

95 % (okt 2014)

99 %

99 %

99 %

Läkarbesök inom
primärvård – 7 dagar

91 %

95 %

96 %

97 %

Läkarbesök inom
planerad specialiserad
vård – 60 dagar

70 %

85 %

86 %

90 %

80 %

85 %

86 %

90 %

Påbörjat

Införandet påbörjas

Infört

Alla patienter har
tillgång till journal via
nätet

17 % har ett
vårdkonto
(nuvarande Mina
vårdkontakter)

20 %

30 %

40 %

Del 1 Budget - sammanfattning av våra mål
Invånare

Nuläge 2014

Kronobergarna har en god hälsa
Ohälsotal
Självskattad hälsa i
vuxna befolkningen

Plats 6 i Sverige
(27,2 dagar)
73 % har en bra
självskattad hälsa

Medborgarna har stort förtroende för vår hälso- och sjukvård
Förtroende för vår
hälso- och sjukvård

71 % av
befolkningen har
stort eller mycket
stort förtroende

Kronobergarna väljer vård i Kronoberg
Fler väljer vård i
Kronoberg

Vård i rätt tid
Telefontillgänglighet – 0
dagar

Behandling inom
planerad specialiserad
vård – 60 dagar

Patienter och närstående delaktiga i vården
Tillgång till journal via
nätet
Vårdkonto i E-tjänster
på 1177

Hög patientsäkerhet
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Minska 10 % (jmf
2014)

Minska 15 % (jmf
2014)

REGION KRONOBERG

Vårdrelaterade
infektioner

Mätmetod infördvalidering pågår
(verktyget)

Minska 25 % (jmf
2014)

Medarbetare

Nuläge 2014

Målvärde 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

Vakanser

114

35

35

Fåtal tillfälliga vakanser

Antal ST-tjänster

123

123

Utifrån
kompetensförsörjningsplan

Utifrån
kompetensförsörjningsplan

Andel
specialistsjuksköterskor

41 %

43 %

44 %

45 %

Attraktiv arbetsgivare

Delaktighet skapar en god arbetsmiljö
Delaktighet enligt
medarbetarenkät

73,2 (2013)

75

75

80

Sjukfrånvaro

4,5 %

4,1 %

4,1 %

4,1 %

Vårdtyngdsmätning

saknas

upphandlas

testas

I drift

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2014

Målvärde 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling
Ledningssystem

Pågående
införande

testas

Infört

Fortsatt utveckling

Målkvalitet enligt
medarbetarenkät

56,1 (2013)

60

63

70

Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet
Genomgångna och
implementerade
patientprocesser

1

>3

>10

>15

Akutläkarsatsning

1 specialist

1 specialist

2 specialister+ST

2 spec+4 ST

Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet
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Andel av verksamheternas
verksamhetsplaner som
baseras på en produktionsoch kapacitetsplanering

0%

REGION KRONOBERG

20 %

80 %

100 %

Plats< 2

Plats< 2

Plats< 2

Hälso- och sjukvård med hög kvalitet
Öppna jämförelser –
totalindex medicinska
indikatorer, tillgänglighet,
patienterfarenhet

Ekonomi
Resultat för centrum/

Plats 6 i Sverige

Nuläge 2014

Målvärde 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

-76 mkr

-65 mkr

+-0

+-0

Hälso- och sjukvård
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1 Invånare
– Nöjda invånare med stort förtroende
1.1

Omvärldsanalys

Befolkningsutveckling i länet är positiv och nya prognoser visar att denna utveckling
fortsätter. 2014 hade Kronobergs län 187 156 invånare, om 20 år förväntas regionen ha
200 000 invånare. Medellivslängden i länet fortsätter öka och är för kvinnor 84,3 år och
för män 80,6 år. Antalet förlossningar fortsätter att öka och under 2014 har vi haft 2 074
förlossningar och 2 119 födda barn, vilket innebär ökningar med ca 2 % jämfört med
2013. Om vi jämför med 2011 har antalet förlossningar respektive födda barn ökat med
ca 11 %.
Äldre och yngre utgör en allt större andel av befolkningen. Detta innebär framtida
utmaningar för hälso- och sjukvården och för länets arbetsmarknad. Fler barn i
Kronoberg är inskrivna i förskolan än i de flesta län och andelen ungdomar som slutför
gymnasiet är relativt hög. Detta är en viktig skyddsfaktor för ohälsa. Länet har dock en
oroande stor grupp av ungdomar och unga vuxna som varken studerar eller kommer in i
arbetslivet.
Resultat från regionens folkhälsoundersökningar visar att de flesta kronobergare skattar
sin hälsa som god eller mycket god. Det gäller för såväl barn och unga som vuxna.
Andelen som anger att de har en god eller mycket god hälsa minskar dock med stigande
ålder. Skillnaderna i hälsa ökar stadigt mellan olika grupper i befolkningen. Hälsan
påverkas av många olika faktorer i samhället, allt från delaktighet och inflytande till miljö
och levnadsvanor.
Ohälsotalet har ökat. Bland orsakerna märks psykisk ohälsa och smärtproblematik.
En ny patientlag gäller från och med 2015-01-01. Denna ställer ökade krav på
information och patientdelaktighet men ger också patienterna ett fritt vårdsökande till
offentligt finansierad öppenvård i hela Sverige.
1.1.1

Konsekvenser och påverkan

1.1.2

Utmaningar och möjligheter

Psykisk ohälsa ökar hos de yngre och vuxna Kronobergarna vilket kommer att ställa
stora krav på våra verksamheter främst inom primärvården, barn och ungdomshälsan
samt psykiatrisk specialistvård för barn och vuxna. För den allt äldre befolkningen kan
man förvänta att man kommer att leva friskare i högre ålder men att behoven av vård för
kronisk sjukdom t ex cancer samt behoven av åtgärder mot åldersrelaterade sjukdomar
såsom hörselnedsättning, grå starr, artros, depressioner, tandvård mm kommer att
fortsätta att öka.
Ett förebyggande hälsoarbete är en viktig hörnsten i vårt arbete för att skapa en god
hälsa för våra medborgare. Patientlagen kommer att ställa press på Region Kronoberg att
med beslutsamhet jobba för att vara ”det naturliga valet” för våra patienter men också
för att attrahera nya patienter till oss från våra vårdgrannar. Genom att möta
kronobergaren med en god tillgänglighet och kvalitet tack vare en bättre produktionsoch kapacitetsplanering samt processarbete kan vi rusta oss för att möta framtiden krav.
Moderna e-hälsotjänster kommer att utvecklas för att stödja egenvård och samtidigt
förbättra tillgängligheten. Med en förbättrad patientsäkerhet och hög medicinsk kvalitet
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kommer ohälsan samt belastningen på vården att minska. Rätt från början är god
hushållning.
1.2 Nuläge
Tillgängligheten är god inom flertalet verksamheter men det är ansträngt inom t ex
förlossningsvården, barn- och ungdomspsykiatrin, ortopedin, akutsjukvården,
hörselvården, viss medicinsk diagnostik mm. Oftast beror tillgänglighetsproblematiken
på personalförsörjningsproblem men i vissa fall på obalans mellan behov och resurser.
Ett arbete med produktions och kapacitetsplanering pågår för att optimera effektiviteten
samt få en bättre bild av de bakomliggande orsakerna.
Att rekrytera och behålla och fortbilda våra medarbetare blir allt viktigare för att klara vår
kvalitet och tillgänglighet.
Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka 10 procent av patienter i sluten
vård och en stor del av dessa är vårdrelaterade infektioner (VRI) varav många är
undvikbara. Olika mätningar visar att mellan 10 och 20 procent av patienter i slutenvård
drabbas av VRI. Förebyggande arbete innefattar följsamhet till hygienrutiner, minskad
användning av urinvägskatetrar, prevention av lunginflammationer, val av rätt antibiotika
och arbete med verksamhetens säkerhetskultur.
Mål
Invånare
Ohälsotal
Självskattad hälsa i
vuxna befolkningen

Nuläge 2014
Plats 6 i Sverige
(27,2 dagar)
73 % har en bra
självskattad hälsa

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

Plats 3

Plats 1-3

Plats 1

>75 %

>75 %

>78 %

Förtroende för vår
hälso- och sjukvård

71 % av
befolkningen har
stort eller mycket
stort förtroende
(Öppna jämförelse
2014)

>72 %

>73 %

>75 %

Fler väljer vård i
Kronoberg

+/0

+600

+600 (jmf 2014)

+1200 (jmf 2014)

Telefontillgänglighet –
0 dagar

95 % (okt 2014)

99 %

99 %

99 %

Läkarbesök inom
primärvård – 7 dagar

91 % (dec 2014)

95 %

96 %

97 %

Läkarbesök inom
planerad specialiserad
vård – 60 dagar

70 % (dec 2014)

85 %

86 %

90 %

80 % (dec 2014)

85 %

86 %

90 %

Påbörjat i Sverige

Införandeprocess
påbörjad i
Kronoberg

Infört

Alla patienter har
tillgång till journal via
nätet

Behandling inom
planerad specialiserad
vård – 60 dagar

Tillgång till journal via
nätet
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Vårdkonto i E-tjänster
på 1177
Vårdrelaterade
infektioner

1.3

17 % har ett
vårdkonto
(nuvarande Mina
vårdkontakter)
Mätmetod infördvalidering pågår
(verktyget)

REGION KRONOBERG

20 %

30 %

40 %

Minska 10 % (jmf
2014)

Minska 15 % (jmf
2014)

Minska 25 % (jmf
2014)

Strategi


Under 2016 fortsatt arbete med att förbättra tillgängligheten med hjälp av
Produktions- och Kapacitetsplanering (se perspektiven Medarbetare och
Verksamhetsutveckling).



Uppföljning och arbete med att implementera patientlagen och säkerställa goda
rutiner i tillgänglighetsarbetet.



Hälsoutvecklingen i Kronoberg ska följas, analyseras och vara ett underlag för
kommande prioriteringar, riktade insatser och beslut.



Region Kronoberg ska vara en aktiv aktör i det länsgemensamma
folkhälsoarbetet.



Fortsatt implementering ska ske av Socialstyrelsens riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder.



Vi ska införa e-journal för att möta medborgarnas möjlighet att bli mer delaktiga
i sin vård. Vi ska införa, utveckla och informera om e-hälsotjänster. Vi ska
samverka med Linnéuniversitetet (LNU) och kommunerna i e-hälsoutvecklingen.



Arbetet med infektionsverktyget – analys och återkoppling av resultat ska
tillsammans med arbete med basala hygienrutiner, bättre städning minska VRI.



Patientsäkerhetskultur och avvikelsehantering ska förbättras genom utbildning,
förbättrad statistik och orsaksanalys av avvikelser.



Patientsäkerhetsnätverket ska stödja och arbeta med avvikelsehantering i varje
centrum. Patientmedverkan eftersträvas vid händelseanalys och riskanalys.
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2 Medarbetare
- Medarbetare som trivs och utvecklas, en attraktiv arbetsgivare, delaktighet som skapar en god arbetsmiljö

2.1

Omvärldsanalys

Det kommer sannolikt fortsatt att vara viss brist på ett antal av de nyckelkompetenser
som hälso- och sjukvården har behov av att rekrytera. Bland dessa bör nämnas
sjuksköterskor, audionomer och specialistläkare.
Konsekvenser och påverkan
Om bristen som nu fortsätter att vara nationell är det svårt att på kort sikt balansera upp
underskottet på personal. Det är också viktigt att arbeta för att behålla befintlig personal
då rekryteringsförsök av dessa från andra organisationer/företag sannolikt kommer att
öka.
Utmaningar och möjligheter
Den fysiska närheten till och redan befintliga samarbeten med universitet, och andra
utbildningsorganisationer gör att vi redan har upparbetade kontaktytor med
studenter/framtida medarbetare. Att erbjuda praktikplatser är ett viktigt sätt att rekrytera
medarbetare oavsett om det sker på högstadienivå eller universitetsnivå. Att alltid under
en persons uppväxt/utbildningsaktiva år vara ett närvarande alternativ vid
karriär/utbildningsval är oerhört viktigt.
Patienterna ska möta den yrkesgrupp som bäst tillgodoser deras behov. Genom att
arbeta tillsammans i team skapas ett mervärde för patienten.
Innovativ teknik och nytänkande krävs för att förändra såväl roller och arbetssätt som
systemen för att leda och fördela bemanningsresurser.
2.2

Nuläge

Vi har en brist av sjuksköterskor, specialistläkare och vissa andra befattningar. Det
upplevs som svårare att rekrytera till Ljungby lasarett (LL) än Centrallasarettet i Växjö
(CLV). Vi ser att vi har en stor andel av nyfärdiga sjuksköterskor från LNU som söker
och får arbete inom regionen. Vi är ett starkt varumärke bland studerande och får ofta
positiv feedback från våra studerandepraktikanter. En utvärdering av 2014 års
sommarvikarierande undersköterska/skötare visar på att man trivs inom vår verksamhet.

Mål
Vi ska vara ett självklart arbetsgivarval för personer som inom regionen eller i dess
direkta närhet utbildar sig inom ett för oss relevant område. Vi ska också vara ett
alternativ för personer som är beredda att flytta från andra delar av landet till en
organisation som rankas som en mycket attraktiv arbetsgivare.
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Medarbetare

Nuläge 2014

Målvärde 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

Vakanser

114

35

35

Fåtal tillfälliga
vakanser

Antal ST-tjänster

123

123

123

123

Andel
specialistsjuksköterskor

41 %

43 %

44 %

45 %

Delaktighet enligt
medarbetarenkät

73,2 (2013)

75

75

80

Sjukfrånvaro

4,5 %

4,1 %

4,1 %

4,1 %

Vårdtyngdsmätning

saknas

upphandlas

testas

I drift

2.3

Strategi


Att vara en tillgänglig arbetsplats för studenter och erbjuda praktik inom olika
yrken och former ska ses som ett av verksamhetens huvuduppdrag



En väl genomförd introduktion såväl i det specifika yrket som i regionens
helhetsuppdrag för att verka för en samsyn om organisationens mål och mening.



Erbjuda medarbetare en hög grad av delaktighet och tydliggöra vad detta
innebär.



Tydlig strategi för att satsa på ledare för att på så sätt i förlängningen få ett
ledarskap som kan föra organisation mot verksamhetens uppdrag och mål
samtidigt som arbetsplatserna har en väl fungerande arbetsmiljö
Sträva efter att en långsiktigt god arbetsmiljö uppnås.
Prova verktyg för vårdtyngdsmätning på några vårdavdelningar för att därmed
kunna styra bemanningen efter omvårdnadsbehov.




3 Verksamhetsutveckling
– Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling, effektiva processer för bättre kvalitet
och lägre kostnader, forskning och utveckling för bättre kvalitet
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Omvärldsanalys

Allt mer tid används för vårddokumentation och administration. Detta har
uppmärksammats nationellt. Region Kronoberg har liksom omvärlden inlett ett
förbättringsarbete i syfte att effektivisera vårdadministrationen.
Sjukvårdssystem nationellt men även internationellt t ex Intermountain i Utah, USA har
vunnit stora framgångar med ett processorienterat arbetssätt. I Sverige finns goda
exempel t ex i Borås.
Lean-konceptet används med framgång inom delar av sjukvården lokalt- nationellt och
internationellt men behöver spridas och implementeras ytterligare. Processorienterat
arbetssätt samt produktions och kapacitetsstyrning är viktiga delar i en sådan utveckling.
Värdeskapande sjukvård dvs. fokus på det värdeskapande resultatet för den individuella
patienten har visat sig ge bättre hushållning och nöjdare patienter. Därför bör detta
tankesätt utvecklas och genomsyra vår regions hälso- och sjukvård.
Statens styrning genom olika bidrag och satsningar av sjukvården inför 2016 är
svårvärderat. Flera angelägna satsningar har gjorts och avslutats t ex inom äldreområdet,
patientsäkerhet och missbruksvården. Inför 2016 finns osäkerhet avseende de medel
som ställts till regionens förfogande beträffande försäkringsmedicin, multimodal
rehabilitering och kognitiv beteendeterapi. Inom området psykisk ohälsa är vidare
pågående satsningar med stöd av statsbidrag osäkra inför 2016. Avseende tillgänglighet
är bilden likadan dvs. statliga stimulansmedel kommer att försvinna.
3.1.1

Konsekvenser och påverkan

Osäkerhet råder beträffande statsbidragens inriktning och storlek inför 2016 gör att viss
verksamhet behöver finansieras för att inte förlora de förbättringar som gjorts inom t ex
rehabgarantin och sjukförsäkringsmiljarden. Tidigare utsiktsställda medel för att stödja
förlossningsvården drogs tillbaka i samband med budgetbeslutet december 2014.
Tillgänglighetsmedel har finansierat delar av kirurgisk tillgänglighet inom kirurgi-ortopedi
och ögonsjukvård. Äldremedel har bekostat läkemedelsgenomgångar osv. Dessa
satsningar är angelägna och ej enkla att trappa ned eller avsluta.
Omvärldsanalys ger impulser till ett nytänk kring processarbete, produktion och
kapacitetsplanering samt värdeskapande sjukvård. Samarbete, den tekniska och
medicinska utvecklingen samt en ökad patientdelaktighet och fokus på ”expertpatienter”
ger oss redskap för att genom ständig förbättring klara framtidens krav och behov.

3.1.2

Utmaningar och möjligheter

Vi behöver utveckla en styrning som inte är alltför detaljerad. Organisationen ska känna
att samarbete lönar sig. Onödiga revir behöver rivas ned. Uppföljningen bör fokuseras
på relevant resultat/värde för patienten. Låt patienten direkt få möta den yrkesgrupp
som bäst tillgodoser deras behov. Genom att arbeta tillsammans i rätt team får vården
tid att ta bättre hand om de som är resurssvaga och som verkligen behöver hjälp hela
vägen.
Vi bör fortsätta att utveckla arbetssätt så nära patienten som möjligt. Att kunna sköta
vård på distans eller i hemmet innebär inte att behovet av kontakter med vårdens
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företrädare försvinner. Inte heller att alla klarar sig själva. Vi ska fortsätta att möta svårt
sjuka och äldre multisjuka med hembesök såväl från primärvården som från
specialiserade team från sjukhusen t ex hjärtsviktsteam och palliativa rådgivningsteamet.
Tillgängligheten ska inte bara gälla förstagångsbesök eller behandling utan även
omhändertagandet av patienter med kronisk sjukdom.
Den specialiserade vården är i hög grad byggd och anpassad för sjukdomar och besvär
som kan hanteras inom en enhet. I dessa fall fungerar vården som regel bra, men det blir
problem när behoven är mer komplexa och kräver samverkan. Rätt mix av kunskap,
kompetens och information måste kunna kopplas till rätt patient. Vi får inte missa att
utnyttja den kanske viktigaste kunskapen dvs. patienten själv.
För att få mer tid för detta krävs att vi är nyfikna på och tar vara på de nya möjligheter
som tekniken erbjuder. Vi har idag en välutbyggd ambulanssjukvård och en mycket
välfungerande kommunal hemsjukvård samt primärvård som med rätt stöd och
verksamhetsutveckling skulle kunna innebära ett mindre behov av sjukhusvård. Ehälsoutvecklingen kommer att ge helt annan möjlighet till vård i det egna hemmet och
stöd till egenvård.
Akutsjukvården är i stark utveckling. Akutläkarspecialitet har funnits sedan lång tid
utomlands och blir en bas specialitet i Sverige 2015. Att satsa på akutläkare ligger i tiden
och ger en generalistkompetens i akutsjukvård samt en delvis fast läkarbemanning på
akutmottagningen. En akutläkare kan initialt handlägga samtliga patienter på en
akutmottagning. Akutläkare ersätter inte behovet av organspecifika specialister men
tillhandahåller specialistsjukvård inom den verksamhet som bedrivs på enheten dvs.
akutsjukvård. Utöver detta förstärks handledningen till underläkare och AT-läkare samt
teamutvecklingen och verksamhetsutvecklingen på akutmottagningen.
Åratals arbete med att försöka styra patienterna till rätt vårdnivå under jourtid har inte
varit tillräckligt framgångsrikt. Genom att införa ett system med ”en ingång in” kan
patienterna direkt hjälpas till rätt vårdnivå dvs. antingen jourläkarcentral eller
specialistsjukvård. Detta är en förlängd utveckling av 1177 vårdguiden via webben eller
telefon. Kommer man till sjukvården ska man mötas av en lots och inte av pekpinnar.
Hemsjukvården och ambulanssjukvården ska kunna få det läkarstöd som behövs via
telefon för att klara av att sköta en större del av patienterna hemma.
Vårdplatsbehoven på våra sjukhus ska ses över. Inför generalplanearbetet med stora
ombyggnationer av våra vårdavdelningar för fler enkelrum med egna hygienutrymmen
får vi ut färre vårdplatser på en traditionell avdelningsyta. Ombyggnadsbehovet är
uppenbart med dagens krav på hygien, minskad smittspridning. Förändringar i
sjukdomspanorama, nya behandlingsmetoder men också demografin med allt fler äldre
är en utmaning. Det blir därför allt viktigare med en korrekt dimensionering och
fördelning av slutenvårdsplatser.
För att bibehålla och utveckla en god diabetesvård finns nu möjligheter att på ett enklare
sätt än tidigare erbjuda patienterna kontinuerlig blodsockermätning. I Region Skåne och
Västra Götaland erbjuds detta i allt större omfattning och erfarenheterna därifrån är
redan goda. I Region Kronoberg är patienterna i nuläget hänvisade till att bekosta denna
terapi själva vilket leder till ojämlik vård. Kostnaden är i nuläget hög men vinsten av en
förbättrad livskvalitet och färre långtidskomplikationer kan ej överskattas.
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En fortsatt utveckling av robotkirurgi ger möjligheter till skonsammare gynekologiskoch tarmkirurgi. Kostnader i förbrukningsmaterial ökar men vårdtiderna minskar vilket
leder till ett lägre slutenvårdsbehov.
Samverkan mellan kommuner och Region Kronoberg ger möjlighet att förbättra vården
av patienter med psykisk ohälsa, missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder. En
utredning som gjorts tillsammans med kommunerna föreslår en gemensam
öppenvårdsverksamhet för missbruksbehandling i Kronoberg. Samarbetet kommer
förhoppningsvis att innebära en mer effektiv och koordinerad verksamhet som
överbryggar de organisatoriska mellanrummen. På sikt behöver samverkan även
fördjupas kring psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder.
Region Kronoberg har satsat på psykiatrisk kompetens på vårdvalsenheterna. Många
patienter som söker sig till primärvården lider av psykisk ohälsa. För att möta detta
behov är det viktigt att värna dagens utveckling när statens rehabmiljard och
sjukskrivningsmiljard upphör.
Region Kronoberg ska arbeta för att på sikt kunna hålla en maxtid på fyra veckor från
misstanke om cancer till behandlingsstart av konstaterad cancer. Vårdkedjan ska vara
sammanhållen och tydlig för patienter och anhöriga. Arbetet med standardiserade
vårdförlopp enligt uppdrag från staten kommer att uppnå kortare ledtider och en ökad
kvalitet i cancervården.
3.2 Nuläge
Region Kronoberg ligger bra till i många av de kvalitetsregister som vi rapporterar till. Vi
har dock tappat några placeringar i den övergripande sammanställningen av Öppna
jämförelser 2014. Förbättringsbehov finns för t ex hjärtsjukvårdens ledtider till
kranskärlsröntgen och andelen strokepatienter som läggs in direkt på strokeenhet. Även
inom en del cancerdiagnoser finns förbättringspotential även om flertalet av våra
cancerprocesser ligger väldigt bra till. Diabetesvården ser bra ut särskilt för våra barn
med diabetes där vi är Sverigebäst sedan flera år.
Allt mer avancerade behandlingar t ex cochleaimplantat och en åldrande befolkning som
i allt högre omfattning önskar leva sina liv i eget boende ställer ökade krav på
rehabilitering.
Vi har idag svårigheter att planera och överblicka tillgänglig kapacitet i relation till de
produktionskrav som finns i verksamheten. Vi har ojämn arbetsbelastning och
svårigheter att planera arbetet för både enskilda medarbetare och arbetsteam vilket leder
till en försämrad arbetsmiljö. Vi har idag en otillräcklig kunskap om produktionsvolymer,
resursåtgång och kostnader. Verksamheten är inte fullt ut organiserad för att stödja
patientens väg genom vården. Det spelar ingen roll att alla delar är optimerade när
patienter ”faller mellan stolarna” i de så kallade organisatoriska mellanrummen. Dessa
uppstår när någons ansvar och befogenheter tar slut utan att någon annan tar vid.
Ett ökat antal nyanlända kommer till vårt län. Asylprocessen ställer krav på
hälsoundersökningar och under den förstatiden är den kroppsliga ohälsan större i denna
grupp. I ett något längre perspektiv kommer den psykiska ohälsan att öka vilket ställer
krav på ett gott stöd och omhändertagande. En stor del av de nyanlända är
ensamkommande barn med extra behov av stöd och hjälp. Psykisk ohälsa hos barn och
ungdomar är redan i fokus inom Regionen och enligt lag ska asylbarn ha samma vård
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som övriga kronobergare. För att hålla ihop asylprocessen behövs en asylsamordnare
samt beredskap för tillfälligt ökade kostnader för ett professionellt omhändertagande.
Mål
Verksamhetsutveckling

Nuläge 2014

Målvärde 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

Ledningssystem

Pågående
införande

testas

Infört

Fortsatt utveckling

Målkvalitet enligt
medarbetarenkät

56,1 (2013)

60

63

70

Genomgångna och
implementerade
patientprocesser

1

>3

>10

>15

Andel av klinikernas
verksamhetsplaner som
baseras på en produktionsoch kapacitetsplanering

0%

20 %

80 %

100 %

Öppna jämförelser –
totalindex medicinska
indikatorer, tillgänglighet,
patienterfarenhet

Plats 6 i Sverige
(2014)

Plats< 2

Plats< 2

Plats< 2

Akutläkarsatsning

1 specialist

1 specialist

2 specialister+ST

2 spec+4 ST

3.3

Strategi
 Produktions och kapacitetsstyrning


Löpande följa och utveckla medicinska resultat.



Effektiva patientprocesser nära patienten för ökad kvalitet och kortare ledtider
med patientvärdet i centrum.



Kostnad per patient (KPP) ska utvecklas.



Strukturerad vårddokumentation samt utnyttjande av ny teknik ex Cosmic R8
resp R8.1 och ”plattor” dvs. Cosmic Nova i vården.



Samverkan med kommuner och ökad samverkan mellan våra centrum för största
möjliga patientnytta.



Fortsatt utveckling och användning av ny teknik t ex kontinuerlig
blodsockermätning vid diabetes och utveckling av robotkirurgi samt ehälsotjänster.



Fortsatt användning av effektiva nya läkemedel enlig nationella riktlinjer samt
optimering av läkemedelshantering och distribution.



Försiktig start av en akutläkarsatsning och utveckling av ”en ingång” i den
somatiska akutsjukvården.
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Läkarstöd för prehospital vård i patienternas eget hem.



Översyn av vårdplatsbehoven och processerna mellan slutenvård och öppenvård
utifrån största möjliga patientnytta.
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4 Ekonomi

– En hållbar ekonomi i balans, långsiktig planering, investering för framtiden
Ett övergripande mål för hälso- och sjukvården är att den ska vara effektiv. Det innebär
att resurserna i form av personalens kompetens, medicinsk utrustning, läkemedel med
mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå målen om
en god hälsa, hög tillgänglighet, respekt för patienten och vård efter behov.
4.1 Omvärldsanalys
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) står hälso- och sjukvården
för närvarande inför stora möjligheter, men även utmaningarna är stora.
Befolkningstillväxten är stark, med betydande omflyttningar inom landet. Oavsett
omständigheter ska varje landsting förse invånarna med vård av god kvalitet.
En ökande och allt äldre befolkning som dessutom förväntar sig allt bättre
behandlingsresultat, i kombination med höjda ambitioner inom vården kräver mer
resurser. Kostnaderna inom hälso- och sjukvården har ökat med i genomsnitt nästan 2
procent om året i fasta priser under de senaste tio åren. SKL bedömer att ökningstakten
fortsätter under planperioden, främst beroende på det demografiska trycket.
4.1.1

Konsekvenser och påverkan

4.1.2

Utmaningar och möjligheter

SKL skriver i ekonomirapporten att en kostnadsökning enligt prognosen ovan endast
kan ske till priset av fortsatt höjd skatt eller försämrat ekonomiskt resultat. Bedömningen
om en fortsatt kostnadsutveckling om 2 procentenheter per år kan till viss del bekräftas
av de överenskommelser om resultat 2015 som slutits mellan landstingsdirektör och
centrumchefer motsvarande -65 mkr.
Utan att göra avkall på vårdutbud, patientsäkerhet eller arbetsmiljö är det med nuvarande
förutsättningar inte sannolikt att en ekonomi i balans kan nås för hälso- och sjukvården
under planperioden. En kombination av resursförstärkning och medvetet långsiktigt
arbete måste genomföras för att bygga upp såväl kostnadseffektiva som ändamålsenliga
vårdprocesser. Fokus ska ligga inom följande områden:
 Bemanning baserade på behov, produktions- och kapacitetsplanering.
Resursfördelning efter genomförd produktions- och kapacitetsplanering inom
mottagningsverksamheter och vårdtyngdsmätningar inom slutenvården.
 Strategisk kompetensförsörjning för bemanning med egen personal.
 Minska vårdrelaterade infektioner och undvikbara vårdskador. Ett
förbättringsområde som idag innebär att omfattande resurser används på fel sätt.
Med rätt resursanvändning minskar belastningen på vården och reducerar behov
av övertid och hyrpersonal.
 Processgenomgångar för effektiv resursanvändning
4.2 Nuläge
Hälso- och sjukvården har en kostnadsnivå som överstiger den budgeterade ramen. De
ingående centrumen redovisar 2014 ett samlat resultat på -76 mkr och bedömningen för
2015 är att kostnaderna överstiger ramen med 65 mnkr. De kraftigaste
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kostnadsökningarna noteras för hyrpersonal och övertid. Personalförsörjningen är
därmed utan tvivel en nyckelfråga för att nå en ekonomi i balans. Till detta kommer vissa
strukturella kostnader som serviceavtal inom medicinskt servicecentrum och medicinskt
material inom de kirurgiska specialiteterna.
Enligt Öppna jämförelser ligger Kronobergs totala kostnader för hälso- och
sjukvård/invånare strax under genomsnittet. Kostnaderna för primärvård och läkemedel
är låga, medan kostnaderna för den specialiserade somatiska vården ligger över
genomsnitt. I jämförelsen finns inte någon möjlighet att justera för strukturella
skillnader.
Nationella studier visar att Kronoberg har en hög andel vårdrelaterade infektioner. Här
finns en förbättringspotential avseende resursutnyttjande.
Mål
Ekonomi
Resultat för centrum/

Nuläge 2014

Målvärde 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

-76 mkr

-65 mkr

+-0

+-0

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdens mål är att nå ekonomisk balans mellan utfall och tilldelad
resursram. Prognos +-0 för 2016 baseras på bokslut 2014, prognos 2015 samt föreslagna
volymförändringar 2016. Det förutsätter också att bemanningskostnaderna kan sänkas
motsvarande kostnadsökningen för hyrpersonal och övertid mellan 2013 och 2014.
Nollresultat 2018 förutsätter att nya behov möts av nya resurser i kombination med
fortsatt effektiviseringsarbete.
4.3 Strategi
Genom ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete ska resurser för prioriterade
områden frigöras. Hälso- och sjukvården ska aktivt arbeta för att minska övertid och
sjukfrånvaro. Behovet av hyrpersonal ska minska under perioden 2016-2018 genom ett
prioriterat arbete för att istället bemanna med egen personal med effekten av sänkta
kostnader. Vi ska ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska
drabbas av undvikbara vårdskador med lägre kostnader som följd.
Hälso- och sjukvården ska erbjuda en sammanhållen vård på rätt vårdnivå, i rätt tid. För
att nå dit behöver vi utveckla våra processer, analysera kvalitetsbrister, ha en
kapacitetsstyrd verksamhet och bedriva vård på rätt vårdnivå. Då använder vi våra
resurser på bästa sätt, skapar förutsättningar för en god vård för våra patienter och en
god arbetsmiljö för våra medarbetare. Hälso- och sjukvården har många välfungerande
verksamheter men de behöver fogas samman över gränserna med ett mer
processorienterat arbetssätt. Genom en effektiv verksamhetsplanering utifrån
produktions- och kapacitetsplanering skapar vi förutsättningar för hälso- och sjukvård i
rätt tid, en tillgänglig hälso- och sjukvård. Även detta leder till lägre kostnader.
De effektiviseringsinsatser som planeras kommer inte att räcka för att reducera befintliga
underskott och möta befolkningens ökade behov av hälso- och sjukvård.
4.4 Förslag till volymförändringar
Föreslagna volymförändringar syftar till att budgetera kända, men ofinansierade
kostnader samt att finansiera prioriterad verksamhetsutveckling. Verksamheternas
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inlämnade behov 2016 överstiger det som redovisas nedan med ca 50-60 mkr, vilket är i
linje med SKLs bedömning om ett ökat resursbehov motsvarande 2 % om året i fasta
priser. Dessa behov tas upp för ny prövning och prioritering inför budget 2017 och
2018.
Volymförändringar driftram (tkr)

2016

2017

2018

30 000
6 000
4 000
7 000
1 535
300
900
400

30 000
6 000
4 000
7 000
4 410
300
900
400

30 000
6 000
4 000
7 000
4 410
300
900
400

Sjukskrivningsmiljarden upphör

4 000
6 000
10 000

4 000
6 000
10 000

4 000
6 000
10 000

Summa Ofinansierade kostnader

70 135

73 010

73 010

300
540
3 120
700
2 000
525
2 000
7 000
10 000
800
1 200
400

300
540
7 180
700
2 000
525
2 000
12 500
20 000
800
1 200
400

300
7 180
700
2 000
525
2 000
12 500
30 000
800
1 200
400

1 000
300

2 000
300

2 000
300

500

500

500

1 000
500
400
3 800

1 000
500
400
3 800

1 000
500
400
3 800

-10 000
10 000

-20 000
20 000

56 645

66 105

Ofinansierade kostnader
Bemanning - Hyrpersonal/övertid
Nytt avtal OB
Köpt vård
Operationsmaterial/medicinskt material:
Serviceavtal MFT
Samordnare asylsökande 50 % sjuksköterska
Chefläkarfunktion
STRAMA
Ändrade statsbidrag
Bidrag Rehabgaranti (KBT-behandlingar) upphör
Utebliven kömiljard

Prioriterade områden
Barnahus 50 % av lokalkostnad (hyra, städ etc)
Körkortsbehörighet C1
Akutläkare - förändrad organisation
Samverkan Missbruks- och beroendevård
Neonathal - resterande behov
Hörselvård 1,0 audionomtjänst
Endoskopi utökad verksamhet
Diabetes - blodsockermätare
Läkemedel
Sömnapné
Utökning AT/ST 2,0 AT- tjänster
Medicinskt beslutsstöd primärvård + AT/ST
Allmän till specialistsjuksköterskor, trainee (AT för
sjuksköterska)
Holter/långtids EKG i samband med strokeprocessen +
behov för kompetenskort och klinisk förvaltning av de
nya EKG apparater
Öppenvårdsurologi (prostatacancer) sekreterare,
uroterapeut, cystoskopi-sjuksköterska
1,0 Mammografiläkare
Journalenheten ökat uppdrag 1,0 tjänst
Anslag för oförutsett - hälso- och sjukvårdsnämnd
Anslag för oförutsett - hälso- och sjukvårdsdirektör
Kostnadssänkningar
Minskat hyrpersonalberoende
Till verksamhetsutveckling
Summa Prioriterade områden

TOTALT HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

36 085

106 220 129 655 139 115
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Kort kommentar till tabellen ovan:


Bemanning – Hyrpersonal/övertid – hälso- och sjukvården måste på sikt minska
beroendet av hyrpersonal. Kostnaden budgeteras till 30 mkr och i takt med att
den reduceras kan anslaget användas till verksamhetsutveckling.



Ökad kostnad för nytt OB-avtal budgeteras.



Avtal 2015 med Region Skåne medför ökade kostnader med 4 mkr mer än
budgeterat.



Täckning av underskott för operationsmaterial inkl upphandlingseffekter.



Kostnaden för serviceavtal ökar utöver tillförda medel 2015.



Kostnad för centralt placerad samordnare för asylsjukvård.



Chefläkarfunktion – tidigare finansierad av tillfälliga medel.



STRAMA. Utökning av arbetet med stöd för rationell antibiotikabehandling och
mot ökad antibiotikaresistens.



Ändrade statsbidrag – förutsättningarna vad gäller specialdestinerade statsbidrag
är ännu inte kända. Bidrag enligt sjukskrivningsmiljarden antas upphöra 2016,
medan villkor och eventuell fortsättning av rehabiliteringsgarantin och
kömiljarden är okänt. Om dessa bidrag upphör måste kostnader budgeteras, i
annat fall kan anslagen disponeras för andra ändamål.



Lokalkostnad för planerat Barnahus väntas uppgå till 300 tkr.



Ambulanserna byts succesivt ut till fordon med fyrhjulsdrift. Detta medför högre
tjänstevikt och krav på c-körkort.



Förändrad organisation med akutläkare. Enligt utredning förstärka med
generalistkompetens i det akuta omhändertagandet med syfte att hantera ett brett
spektrum av patienter på ett adekvat och effektivt sätt.



Samverkan missbruks- och beroendevård enligt utredning. Förslaget berör även
vårdvalet.



Neonatalvård – aviserad ökning enligt budget 2015.



Hörselvård – ytterligare förstärkning med syfte att förbättra tillgängligheten.



Endoskopi – ytterligare förstärkning med syfte att förbättra tillgängligheten.
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Diabetes blodsockermätare. En förbättring för patienten, en jämlik vård och på
lång sikt förebyggande för diabetesrelaterade sjukdomar.



Ökade läkemedelskostnader. Utvecklingen inom flera områden, exempelvis
cancer, hjärta- kärl, infektionssjukdomar och ögonsjukvård går väldigt fort.
Anslaget har förstärkts de senaste åren, men en fortsatt kostnadsutveckling på 10
mkr per år bedöms sannolik.



Ett samordnat omhändertagande för patienter med sömnapné



Utökning 2,0 AT-tjänster med syfte att kunna tillgodose behov av ST-tjänster
inom psykiatri och primärvård.



Medicinskt beslutsstöd upphandlas för användning inom vårdval och av AT/STläkare.



Utbildning av allmänsjuksköterskor till specialistsjuksköterskor enligt avisering i
budget 2015.



Förstärkning med 1,0 mammografiläkare – ökat behov i kombination med
pensionsavgångar.



Öppenvårdsurologi – helårseffekt av beslut 2015.



Ökat uppdrag för journalenheten. Central hantering av utlämnade av
journalkopior.



Anslag för oförutsett till hälso- och sjukvårdsnämnden och hälso- och
sjukvårdsdirektören. Finansieras genom omfördelning av befintliga anslag.



Åtgärder för att sänka kostnader genomförs med exempelvis aktiviteter för att bli
en attraktiv arbetsgivare, minska vårdrelaterade infektioner, processgenomgångar
samt produktions- och kapacitetsplanering. Syftet är minskat beroende av
hyrpersonal och lägre övertidskostnader. I takt med att resurser frigörs kan dessa
användas till verksamhetsutveckling.

4.5 Vårdval hud
Ersättningen för behandlingar och behandlingsepisoder inom vårdval hud har inför 2015
justerats med mellan +1 och -37 %. Förändringarna medför att verksamheten i offentlig
regi måste effektiviseras med 20 % för att nå nollresultat exkl hyrläkare. Ersättningsnivån
och kostnadstaket bör ses över och eventuellt revideras.
4.6

Vårdval primärvård
 Patentutgångar inom allmänläkemedel för behandling av astma och KOL
möjliggör en sänkning av hälso- och sjukvårdspengen med 5 mkr.


Förslag angående samverkan inom missbruks- och beroendevård berör vårdvalet
med 1,0 läkare och 2,5 sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdspengen bör då
reduceras med motsvarande, ca 2,5 mkr, som förs till den nya
beroendemottagningen. Denna blir då anslagsfinansierad och kan användas fritt
av vårdvalets enheter.
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I budget 2015 aviseras en satsning inom vårdvalet för att utöka verksamhet med
mobila läkare. Idag finns en framgångsrik verksamhet i Ljungby med mobil
läkare kopplad till Medicincentrum och i tät samverkan med Ljungby kommun.
Ett liknade upplägg testas i projektform under två år tom 2015 i Växjö. I
vårdvalsuppdraget 2015 finns en satsning på hembesök dvs. en ökad mobilitet
inom primärvården. Inför vårdvalsöverenskommelsen 2016 är det angeläget att
säkerställa läkarberedskap för kommunal hemsjukvård och ambulanssjukvården
dygnet runt liksom ett ökat öppethållande på adekvat bemannade
jourläkarcentraler till 24.00.



Utöver ovan förutsätts ersättningen prisuppräknas och den totala ramen anpassas
till befolkningsutvecklingen.

4.7 Barntandvårdspeng
Någon förändring utöver prisuppräkning av barntandvårdspengen föreslås inte.
4.8 Placerade barn
Genom det avtal som tecknats mellan Landstinget Kronoberg och länets kommuner
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning, finns en risk för ökade kostnader
avseende placerade barn. Detta på grund av en överenskommelse om solidarisk
finansiering (50/50) av boende och logi. Detta bör diskuteras i kommande revidering
(2015) då tidigare skatteväxling skall ha tagit hänsyn till kostnadsfördelningen mellan
landsting/kommun. En länsgemensam analys av länets totala kostnader för placerade
barn och ungdomar skall genomföras i länets ledningsgrupp för samordning av hälsooch sjukvård samt socialtjänst i syfte att undersöka möjligheten till en gemensam mer
kostnadseffektiv satsning.
4.9 Investeringsplan
Regionstyrelsen beslutade 2015-01-14 om investeringsplan för 2015-2020, vilken
omfattar investeringar på totalt 2,6 miljarder kronor. 2015 års investeringar väntas uppgå
till 345 mkr (inklusive inventarier 17 mkr för intäktsfinansierade verksamheter). I planen
redovisas ett lägre utfall för fastighetsinvesteringar med tillhörande utrustning under
2015 jämfört med fullmäktiges beslut i november 2014. Den främsta orsaken är
tidsförskjutningar som innebär att ca 90 mkr av de investeringar som var planerade till
2015 nu väntas bli genomförda först under 2016. Utöver det tillkommer 27 mkr i
överförda medel från 2014 enligt prognos. Beslut om tilläggsbudget fattas under första
kvartalet 2015. Planerade investeringar framgår av tabellen nedan. Se investeringsplanen
för mer information.
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Underlag långsiktig investeringsplanering 2015-2020
År/miljoner kronor
Beslutade och pågående
CLV Strålbehandling
VC Tingsryd
Nybyggnad av VC Strandbjörket
CLV kliniskt träningscentrum
CLV ombyggnad scopienhet
CLV ombyggnad ögon
CLV ombyggnad röntgen
CLV och LL klinisk kemi
Nybyggnad folktandvård Teleborg

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Summa

140
20
3
0
19
38
13
30
7
10

85

21

0

0

0

4
25
20
30
6

246
20
3
0
19
42
38
50
58
16

Löpande årligen
Smärre ombyggnationer fastigheter etc
MT-investeringar
Övr inventarier/återanskaffning
IT-investeringar
Oförutsett (inkl konstnärlig utsmyckning)
Inventarier/utrustning intäktsfinans vsh

126
34
20
16
22
17
17

126
35
20
16
23
17
15

137
36
20
16
33
17
15

130
37
20
17
24
17
15

131
38
20
17
24
17
15

133
39
20
17
25
17
15

783
219
120
99
151
102
92

Generalplan centrallasarettet Växjö

35

156

314

270

197

29

1 000

CLV nybyggnad L-huset samt BB/förlossning

25

60

120

75

20

CLV dagvård onkologi
CLV ombyggnad avd 13
CLV ombyggnad avd 33+gynmott
CLV ombyggnad MFT
CLV ombyggnad plan 9 specialisttandvård
CLV nybyggnad av barnens hus

0

11
24
25
11
1
5

15
10

CLV nybyggnad patologi
Nybyggnad P-hus

10

CLV flytt av jourrum+omklädn
CLV ombyggnad vårdavdelningar 1,3,4,5

11

CLV ombyggnad IVA

21

30

29
4

25

170

164

Vuxenpsykiatrin

15

150

150

10

10

1

10

9

18

61

32

LL ombyggnad sterilcentral+operation

5

25

LL ombyggnad vårdavdelningar 2,3,4, 5, 6
LL omdisponering mottagning

8

25

25
2

LL omdisponering ambulans och akutmottagning

5

11

5

345

598

668

5

Habiliteringen

TOTALT

80
70

29

29

11
116
54
25

26

Generalplan Ljungby lasarett

30

28

25

Generalplan Sigfridsområdet och övrigt

Ombyggnad vårdcentralen Teleborg

29

90

11
24
53
11
16
230

25

CLV ombyggnad ortopedmottagning

Hjälpmedelscentralen

95

70
40

300

50

0

0

410
315

50

55
20
20

28

37

0

176
30

25
3

25
12

108
17
21

477

365

162

2 615

Respektive investeringsprojekt omfattar investeringsutgift både för fastighet och utrustning
Konstnärlig utsmyckning ingår med 1 % av byggprojektkostnaden för fastighetsprojekt över 20 mnkr
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Förslag till Budget 2016 med flerårsplan
2017– 2018
Regionala utvecklingsnämnden
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Skrivinstruktion/mall - Budget 2016 med flerårsplan
2017–2018
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ges i
uppdrag att senast 2015-03-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och
förslag på budget för denna period.
Yttrande och förslag på budget kommer sedan att ligga till grund för den
övergripande budgeten och verksamhetsplanen för Region Kronoberg.
Budgetdokumentet beskriver vad som ska göras och tas fram på regionnivå.
Verksamhetsplanen som beskriver hur strategierna ska genomföras ska tas fram av
respektive nämnd under hösten med utgångspunkt från regionens övergripande
budget och verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna fastställs av regionstyrelsen.
Verksamhetsplaner ska sedan tas fram på alla nivåer i Region Kronoberg. (Se
bifogad tidplan.)
Budgeten och verksamhetsplanen för Region Kronoberg ska följa den struktur
som togs fram inför budgetarbetet 2015-2017 för Landstinget Kronoberg.( Se
bifogad Budget 2015-2017 för Landstinget Kronoberg.)
Mallen är uppdelad efter de fyra perspektiven; invånare, medarbetare,
verksamhetsutveckling och ekonomi. Skrivinstruktionen är därutöver indelad:


Del 1, Budget. Den här delen avser budget dokumentet och tar sin
utgångspunkt i en kort omvärldsanalys, med konsekvenser och påverkan,
som lägger grunden till VAD vi sedan vill uppnå i budgeten. I kapitlet ska
även möjligheter och utmaningar kopplat till perspektivet beskrivas samt
kommentar hur vi bäst skulle kunna hantera detta område för att hantera
utmaningar och möjligheter. Budgetavsnittet avslutas med beskrivning av
strategier för att uppnå målen. Nyckelord budget: Långsiktiga mål 2018,
flerårsplan, strategier, VAD



Del 2, Verksamhetsplan. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska verksamhetsplanen kortfattat
beskriva hur strategierna ska genomföras.
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Del 1 Budget - sammanfattning av våra mål
Invånare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Befolkningsutveckling i
relation till andra län

10/21 (2013)

Över medianen (<10)

Över medianen (<10)

Andel som anger att
hälsan är god eller mycket
god

I nivå med
riksgenomsnittet (män
77%, kvinnor 69%, 20112014)

I nivå med
riksgenomsnittet för
kvinnor och män

Över riksgenomsnittet för
kvinnor och män

Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
Sysselsättningsgraden ska
minst uppgå till 80 %

78,5 (2013)

79 %

80 %

Andel 20-24 åringar med
minst gymnasial utbildning
i relation till andra län

10/21(2012)

<8/21

<5/21

Antalet arbetsställen inom
den privata sektorn (med
minst 1 anställd) per 1000
invånare i relation till andra
län

13/21 (2014)

<11/21

<10/21

Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning
Innovation/kreativitet enligt
medarbetarenkät/medarbet
arsamtal

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Delaktighet enligt
medarbetarenkät/medarbet
arsamtal

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Balanserad arbetssituation
enligt
medarbetarenkät/medarbet
arsamtal

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Ledarskap enligt
medarbetarenkät

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom Medarbetarenkät/

Ökat värde jämfört med
2016

Medarbetarsamtal

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Baslinjevärde saknas

Baslinjevärde tas fram
genom enkät

Ökat värde jämfört med
2016

Saknas

Infört

Implementerat

Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör
Nöjdhet hos intressenter
(t.ex. samhandling,
delaktighet, tydlighet)

Hållbart ledningssystem
Ledningssystem för
regionala utvecklingsfrågor
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Ekonomi

Nuläge 2015

Målvärde 2016

REGION KRONOBERG

Långsiktigt mål 2018

Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
Fördelning av projektmedel
mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar

Baslinjevärde tas fram

Jämnare fördelning
jämfört med 2015

Jämnare fördelning
jämfört med 2016

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Nya uppdrag ska vara fullt finansierade
Basfinansiering av statliga
uppdrag

Ej fullfinansierade statliga
uppdrag
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1 Invånare
– Nöjda invånare med stort förtroende och förutsättningar att utvecklas i goda livsmiljöer.
1.1

Omvärldsanalys

All regional verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt i kunskap om flickor och
pojkars, kvinnors och mäns villkor och behov. Det innebär att respektera de mänskliga
rättigheterna och erkänna deras betydelse och allmängiltighet. Arbetet med regional
utveckling riktar sig dock sällan direkt till invånarna, utan verksamheten sker genom
andra intressenter så som kommuner, lokalt näringsliv, akademi eller föreningar.

Region Kronoberg har tilldelats det regionala tillväxtansvaret från staten, vilket bland
annat innebär ett uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). 2015 antas en
ny RUS för Kronobergs län. Strategin sträcker sig mellan 2015-2025 och är vägledande
för arbetet med hållbar regional utveckling. Utgångspunkten är att RUS är ett verktyg
som ska bidra till att uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken genom att skapa
bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling, en utveckling som ska komma
invånarna i Kronoberg till godo i form av till exempel minskad arbetslöshet, bättre
utbildning och bättre folkhälsa. Målbilden för RUS är ”Gröna Kronoberg”. Invånarna ska
växa i öppna och hållbara livsmiljöer och växa av en cirkulär ekonomi med
förnyelseförmåga.

Inom ramen för RUS har en omvärldsanalys gjorts. Bland de omvärldstrender som tas
upp kan nämnas:



En allt mer globaliserad ekonomi



Professionalisering på arbetsmarknaden



Urbanisering

1.1.1

Konsekvenser och påverkan

En alltmer globaliserad ekonomi innebär att den inomregionala utvecklingen i
Kronobergs län i allt högre utsträckning präglas av utvecklingen utanför länets gränser.
Globaliseringen gör sig gällande på flera olika sätt i Kronobergs län. När finanskrisen
briserade drabbades länets exportdrivna sysselsättningsintensiva industri hårt som en
följd av minskad köpkraft i viktiga avsättningsmarknader – men fortsatt utgör denna
industriella bas en viktig motor för regionens ekonomi. Men globaliseringen handlar om
mer än ekonomiska aktivitet. Som en följd av oroligheter i flera delar av världen har
migrationen till länet ökat och bidragit till länets positiva befolkningsutveckling, men har
också inneburit utmaningar bland annat gällande integration.

Professionaliseringen på arbetsmarknaden medför att utbildningsnivån är grundläggande
för den enskildes möjlighet till anställning. Detta är av vikt att ta hänsyn till i
utvecklingsarbetet i länet, särskilt då befolkningen i Kronobergs län idag har en något
lägre utbildningsnivå än genomsnittet.
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Den omställningen som sker på arbetsmarknaden och de senaste årens trender med
alltmer tilltagande urbanisering har medfört en allt glesare landsbygd. Flera av de mindre
kommunerna i Kronoberg har haft en negativ befolkningsutveckling och en ökande
medelålder som konsekvens. Allt fler bor i Växjö som sedan nittiotalet stått för länets
befolkningstillväxt, och tillsammans med Älmhult för länets sysselsättningstillväxt.

Ovan är några exempel på omvärldstrender som redan påverkat Kronoberg
kraftigt. Trenderna påverkar också de prioriteringar som görs i utvecklingsarbetet,
och vilka frågor som lyfts inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin.
1.1.2

Utmaningar och möjligheter

De trender som anges som exempel innebär både utmaningar och möjligheter i
det regionala utvecklingsarbetet.
Globaliseringen innebär stärkta utvecklingsmöjligheter i den meningen att tillgängliga
marknader ökar, samtidigt som det finns en utmaning i en ökad konkurrens. Länets
industriberoende medför en möjlighet i den meningen att det är där specialiseringen
finns, det genererar jobb och kapital till regionen. Samtidigt är länet ytterst känsligt för
konjunkturer. En diversifiering av näringslivet, med nya företag inom turism, service och
tjänster, tillsammans med en fortsatt stark konkurrenskraft inom industrin skulle stärka
Kronobergs framtida konkurrensförmåga. För att lyckas med detta krävs god tillgång till
humankapital. Att uppnå ett dynamiskt utbud inbegriper flera komponenter; attrahera
barnfamiljer, anpassa universitetets utbildningar till det regionala näringslivets behov, få
studenter att stanna kvar i regionen, god folkhälsa och så vidare. Utmaningen börjar
redan på grundskolenivå, då en god genomströmning inom de tidiga skolåren är en
förutsättning för att få tillgång till god kompetens i framtiden.

För att hela regionen ska leva och stå rustade inför omställningarna i framtiden behöver
de olika kommunerna bindas samman och dra nytta av varandras styrkor. En
regionförstoring med ökad rörlighet mellan de olika administrativa gränserna i Kronoberg
skulle medföra en möjlighet till en utökad arbetsmarknad för arbetstagarna och större
möjligheter för kompetensförsörjning för arbetsgivarna. För de mindre kommunerna
skulle starka länkar in till större arbetsmarknader vara en stabiliserande faktor under
lågkonjunkturer som ofta drabbar små ekonomier hårdare.

Den ökade migrationen har hjälpt till att balansera länets demografi. Samtidigt står
Kronoberg inför en utmaning gällande integration och att öka utlandsföddas
arbetsdeltagande.
1.2

Nuläge

Antagandet av en ny RUS är en styrka då det möjliggör tydligare prioriteringar inom det
regionala utvecklingsarbetet, med utgångspunkt i de utmaningar som länet står inför. En
styrka är också det arbetssätt som RUS innebär, vilken lägger grunden för ett hållbart
regionalt utvecklingsarbete genom arbetsmetoden ”gröna tråden”. Metoden innebär att
hållbarhet ska gå som en grön tråd genom alla led i arbetet.
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Det nuläge, som också visar på utmaningarna och svagheterna i regionen, som ligger till
grund för insatserna som prioriteras i RUS innefattar bland annat:



Kronobergs län har en gles befolkningsstruktur och långa avstånd mellan
arbetsmarknadsregionerna. Den låga befolkningstätheten är en utmaning
då regioner med högre befolkningstäthet har haft en starkare utveckling
under de senaste decennierna. Befolkningen på landsbygden minskar,
vilket lett till nedläggningar av serviceinrättningar.



Under en längre tid har regionens befolkningsutveckling vida överstigit
snittet för regioner utanför storstäderna, men varit lägre än
riksgenomsnittet som en följd av den massiva befolkningstillväxten i
storstäderna.



Kronobergs län har en utveckling av ohälsotalet som är lägre än
riksgenomsnittet. Historiskt har Kronoberg legat under riksnivån, men
under senare år har gapet krympt och kvinnors ohälsotal ligger idag över
riksgenomsnittet.



Finanskrisen har haft stor påverkan på länet. Sysselsättningsutvecklingen
och utvecklingen av daglönesumman i länet har varit en av de svagaste i
riket.



Utbildningsnivån i länet, sett till andelen av befolkningen med en
förgymnasial utbildning, är lägre än riksgenomsnittet och snittet för
regioner utanför storstadsregionerna.



Utsatta grupper står långt från arbetsmarknaden. För att klara de framtida
demografiska utmaningarna behöver en större del av arbetskraften inträda
på arbetsmarknaden.



Antal arbetsställen inom den privata sektorn med minst 1 anställd per
1000 invånare indikerar näringslivets förnyelsekraft. Ur ett längre
perspektiv har länet haft en något starkare utveckling av nya företag
jämfört med andra regioner utanför storstadsregionerna.

En komplett nulägesanalys med styrkor/möjligheter och svagheter/utmaningar återfinns
i RUS.
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Mål
Mål för perioden 2016-2018, i enlighet med RUS:


Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer



Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Invånare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Befolkningsutveckling i
relation till andra län

10/21 (2013)

Över medianen (<10)

Över medianen (<10)

Andel som anger att
hälsan är god eller mycket
god

I nivå med
riksgenomsnittet (män
77%, kvinnor 69%, 20112014)

I nivå med
riksgenomsnittet för
kvinnor och män

Över riksgenomsnittet för
kvinnor och män

Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
Sysselsättningsgraden ska
minst uppgå till 80 %

78,5 (2013)

79 %

80 %

Andel 20-24 åringar med
minst gymnasial utbildning
i relation till andra län

10/21(2012)

<8/21

<5/21

Antalet arbetsställen inom
den privata sektorn (med
minst 1 anställd) per 1000
invånare i relation till andra
län

13/21 (2014)

<11/21

<10/21

1.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen, i enlighet med RUS:


Utveckla en komplementär region



Utveckla ett inkluderande värdskap



Satsa på bästa livsvillkoren för barn och unga



Utveckla diversifieringen av näringslivet



Utveckla innovationsförmågan



Satsa på humankapitalet
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2 Medarbetare
– Medarbetare som trivs och utvecklas, en attraktiv arbetsgivare, delaktighet som skapar en god
arbetsmiljö

2.1 Omvärldsanalys
Det regionala utvecklingsarbetet påverkas bland annat av nationella direktiv och
utvecklingen i omvärlden. Till exempel påverkas utbildningsverksamheten av
efterfrågan på utbildning och möjligheter till finansiering och
projektverksamheten av utlysningar under perioden. Detta påverkar regionala
prioriteringar och därmed medarbetarna.
Forskning visar att en attraktiv arbetsplats kännetecknas av såväl en god fysisk
miljö som ett gott socialt arbetsklimat, där medarbetarna respekterar varandra och
där det finns utrymme för samarbete och diskussioner om idéer och gemensamma
problemställningar. En dynamisk arbetsplats med varierande och utmanande
arbetsuppgifter, möjlighet till utveckling och eget ansvar, tid för medarbetarna att
tänka och vara kreativa och stöttande chefer bidrar ytterligare till ett trivsamt och
innovativt arbetsklimat.
Organisationens styrning är av vikt för medarbetarnas trivsel. Trenden går mot
högre grad av resultatmätning och produktionskrav och ett högt ansvarstagande
från den enskilde medarbetaren. Nya managementmetoder poängterar vikten av
att öka medvetenheten hos medarbetarna om varför vi gör det vi gör. Att förstå
organisationens mål och strategiska inriktning och hur de egna arbetsuppgifterna
relaterar till dessa leder till ökad motivation och drivkraft hos medarbetarna.
2.1.1

Konsekvenser och påverkan

Avdelningens medarbetare jobbar i en regional utvecklingskontext och har ofta en
processledande roll. Avdelningens dynamiska karaktär, med en ständigt
föränderlig omvärld och förändringar i nationella prioriteringar, leder till krav på
medarbetare som klarar en miljö med hög förändringstakt och låg nivå av
styrning.
Ett högt ansvarstagande och ambitionsnivåer från den enskilde, i kombination
med ökade krav på produktivitet och resultatmätning, medför samtidigt en risk
för hög arbetsbelastning och stress.
2.1.2

Utmaningar och möjligheter

Bildandet av Region Kronoberg innebär nya roller och krav för medarbetarna. En
utmaning är att avdelningen behöver hitta nya arbetsformer och rutiner som
passar den nya organisationen. Region Kronoberg innebär också en organisation
med betydligt fler medarbetare, vilket bland annat yttrar sig i längre ledtider och
fler administrativa system. Att bibehålla ett flexibelt arbetssätt där medarbetarna
känner att de ges utrymme för eget ansvarstagande är en utmaning.
En utmaning är vidare att tydliggöra medarbetarnas roller och ansvar samt att
skapa en arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning.
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Nuläge

Regionbildningen 2015 innebär en omorganisering av f.d. Landstingets och f.d.
Regionförbundet södra Smålands verksamhet. Såväl den politiska organiseringen som
tjänstemannaorganisationen organiseras om. Administrativa system byts ut och den
fysiska arbetsplatsen förändras. För de medarbetare som tidigare varit anställda av
regionförbundet, har också organisationens roll förändrats – från medlemsorganisation
till ett direktvalt politiskt organ med eget beslutsmandat. För medarbetarna kan detta
komma att innebär såväl styrkor som svagheter, till exempel i form av ökade
förutsättningar för sektorsöverskridande arbete men också ökad risk för stress relaterat
till övergångsprocessen.

Omorganiseringen innebär för vissa medarbetare även förändrade ansvarsområden och
arbetsformer. En svaghet är att det initialt saknas strukturer och gemensamma målbilder
för avdelningen. Ett arbete behöver därför göras med att skapa samsyn kring
gemensamma utmaningar och uppdrag.

Medarbetarna driver självständigt utvecklingsfrågor, vilket innebär ett ansvar att ha god
kunskap om sakfrågorna, förmåga till analys och kontinuerlig omvärldsbevakning. Det är
centralt att ledarskapet stärker medarbetarna i deras roller, såväl när det gäller
kompetensutveckling som att ge stöd till medarbetarna i deras roll som pådrivare av
utvecklingsfrågor.

Medarbetarna på avdelningen är engagerade och kompetenta. Detta är en styrka i sig. Det
höga engagemanget kan dock bidra till en för hög arbetsbelastning. Arbetet som bedrivs
av medarbetarna har en stark koppling till politiken, vilket även det påverkar
arbetssituationen på olika sätt.

En regional innovationsstrategi antas 2015. Strategin pekar bland annat på värdet av att
skapa utrymme för innovation på arbetsplatser. Strategin innebär ett tydliggörande av
prioriteringar för innovationsarbetet, vilket också bör appliceras på Region Kronoberg
internt. Strategin är en styrka för det fortsatta interna arbetet då det pekar ut riktlinjer och
verktyg för innovationsarbetet.

Sida 10 av 21

2015-01-26

REGION KRONOBERG

Mål
Mål för perioden 2016-2018:


En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig
arbetsbelastning.

Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning
Innovation/kreativitet enligt
medarbetarenkät/medarbetarsamtal

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Delaktighet enligt
medarbetarenkät/medarbetarsamtal

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Balanserad arbetssituation enligt
medarbetarenkät/medarbetarsamtal

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Ledarskap enligt medarbetarenkät

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
Medarbetarenkät/

Ökat värde jämfört med
2016

Medarbetarsamtal

2.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen:


Delaktiga och ansvarstagande medarbetare



Ta tillvara medarbetarnas innovativa förmåga



Stärka medarbetarna i deras roll som pådrivare av utvecklingsfrågor



Aktivt arbete med prioriteringar för att uppnå en balanserad
arbetssituation
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3 Verksamhetsutveckling
– Ledningssystem för hållbar regional utveckling
3.1

Omvärldsanalys

Regionalt utvecklingsarbete handlar om att identifiera områden som är av särskild vikt för
länet att utveckla. Detta sker till exempel genom den regionala utvecklingsstrategin och
understrategier till denna, vilka pekar ut utmaningar och prioriteringar som länet bör
arbeta långsiktigt med. Samtidigt finns en rad faktorer i omvärlden som påverkar det
regionala utvecklingsarbetet, och därmed verksamhetsutvecklingen. Konjunkturen kan
leda till att verksamheten måste omprövas, vilket skedde till följd av finanskrisen 2008.
Förändringar i riktlinjer och direktiv på nationell nivå påverkar prioriteringar inom det
regionala utvecklingsarbetet, till exempel hur resurser fördelas inom näringslivs- och
innovationsarbetet, skola och utbildning och folkhälsoarbetet.

Exempel på nationella riktlinjer och krav som påverkar verksamheten 2016-2018 är.









Reviderade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Ökade krav på jämställdhetsintegrering och mångfaldsintegrering
Sverigeförhandlingen
Digital agenda
YH-myndigheten och förändringar i utbildningslandskapet
Utvecklade statliga uppdrag kring fysisk planering och integration
Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor

Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetsutvecklingen är den regionalisering som
pågår, där det finns en tendens att staten lägger större ansvarsområden på regional nivå.
Ett exempel är kravet på att ett integrations- och mångfaldsperspektiv ska utvecklas och
integreras i det regionala tillväxtarbetet från och med 2015. Trots regionaliseringen finns
även områden där det saknas tydliga regionala direktiv. Detta är till exempel fallet när det
gäller skolutvecklingen, som idag i stort sker utifrån kommunala direktiv.

Trenden inom regionalt utvecklingsarbete är att arbeta med samhandling i syfte att nå
målen. Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv
samhandling mellan politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Det innebär att föra
samtal och att skapa samsyn om vad som bör göras och hur.

3.1.1

Konsekvenser och påverkan

Den påverkan som omvärlden har på det regionala utvecklingsarbetet får konsekvenser
för verksamhetsutvecklingen på olika sätt. Snabba förändringar i omvärlden och
förändringar i nationella riktlinjer kan innebär att prioriteringar helt behöver göras om.
Nya ansvarsområden innebär att nya arbetsmetoder och rutiner behöver utvecklas. Det är
av vikt att verksamheten är flexibel, har snabb förmåga att ställa om till nya prioriteringar
och har god förnyelseförmåga. Verksamheten behöver också förhålla sig till det faktum
att mandatet för att driva utvecklingsfrågor ser olika ut inom avdelningens områden.
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Det regionala utvecklingsarbetet påverkas av intressenternas (inklusive
driftsorganisationernas) möjligheter till att resurssätta samhandling och av det lokala
engagemanget. Att befolkningen och de ekonomiska resurserna i många av länets
kommuner krymper leder till försämrade möjligheter för kommunerna att resurssätta
samhandling. En annan konsekvens av att länets kommuner krymper är förfrågningar
från kommunerna om att fler utvecklingsinitiativ ska samordnas på regional nivå.
3.1.2

Utmaningar och möjligheter

Regionbildningen medför ökade möjligheter till att ta ett helhetsgrepp om det regionala
utvecklingsarbetet. Samtidigt finns en utmaning i att kommunicera den nya
organisationens ansvarsområden och uppdrag. Här ligger bland annat en utmaning i att
balansera förfrågningar/initiativ om regionala utvecklingsinsatser som kommer från
länets kommuner med Region Kronobergs grundläggande uppdrag som regionalt
tillväxtansvarig.

Regionalt utvecklingsarbete är en kontinuerlig process, där Region Kronoberg
ansvarar för samordningen av det regionala utvecklingsarbetet och där ett flertal
intressenter bidrar till denna process. Detta innebär att Region Kronoberg
administrerar många möten, till exempel nätverksmöten, dialoger och
information. En utmaning kopplat till detta är att skapa former för samhandling,
där intressenterna kan vara delaktiga på ett för dem hållbart sätt, till exempel
genom effektivare mötesformer.
3.2

Nuläge

Många regionala utvecklingsfrågor går in i varandra. Prioriteringar inom
kompetensförsörjning, skola och utbildning, näringslivsutveckling, kultur, innovation,
folkhälsa och infrastruktur påverkar varandra. Många gånger sker arbetet mot samma
externa aktörer, med ett stort antal möten som resultat. Detta skapar både möjligheter
och utmaningar. En risk finns för ineffektivitet om vi arbetar i stuprör, utan kännedom
om vad som sker inom andra områden. Styrkor är att vi kan skapa synergieffekter genom
ett sektorsöverskridande arbetssätt, där vi samlas kring gemensamma utmaningar som vi
tillsammans arbetar för att lösa.

Avdelningen för regional utveckling arbetar redan idag i många fall sektorsöverskridande.
Några exempel är internationella frågor, KUS, Kurs och konferens och
verksamhetsutveckling. Därtill sträcker sig verksamheten över regionens administrativa
indelning, med verksamhet som rapporteras till Region Kronobergs samtliga politiska
nämnder. Gränsöverskridande arbete genomförs även med externa aktörer, så som
Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet. För att effektivisera våra resurser behöver vi arbeta
ännu mer med ett systematiskt processtänk.

En stor del av regionens arbete sker genom utförarorganisationer, till exempel ägda bolag
eller organisationer som får driftstöd. För att även dessa organisationers arbete ska ligga i
linje med regionala strategier krävs ett kontinuerligt arbete med styrning och uppföljning.
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Ett hållbart ledningssystem är grundläggande i utformandet av en hållbar arbetsmetod.
RUS pekar ut att Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, Svensk
Standard SS 854000:2014, ska användas som vägledning, vilket är en styrka för det försatta
arbetet med att utveckla fungerande arbetsmetoder.

Regionalt utvecklingsarbete handlar i mångt och mycket om att identifiera ett
antal områden som är extra relevanta för länet att prioritera. I RUS och dess
understrategier pekas ett antal utmaningar och prioriteringar ut, som ligger till
grund för ett långsiktigt utvecklingsarbete. Samtidigt som vi arbetar långsiktigt
med dessa prioriteringar behöver vi löpande se över vårt arbete och vara öppna
för omprioriteringar. Omvärlden påverkar det regionala utvecklingsarbetet i hög
grad. Förutom att anpassa oss till det som sker i omvärlden behöver vi också dra
lärdom av fakta och beprövad erfarenhet, det vill säga arbeta evidensbaserat.
Ett sätt att följa förändringar som sker i omvärlden samt att lära av
evidensbaserad praktik är att aktualitetspröva gällande regionala strategier och
policys. I RUS fastslås att det regionala utvecklingsarbetet ska kopplas till en
ettårs- och fyraårscykel för uppföljning, lärande och dialog.
Mål
Mål för perioden 2016-2018:


Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör



Hållbart ledningssystem

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Baslinjevärde saknas

Baslinjevärde tas fram
genom enkät

Ökat värde jämfört med
2016

Saknas

Infört

Implementerat

Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör
Nöjdhet hos intressenter
(t.ex. samhandling,
delaktighet, tydlighet)

Hållbart ledningssystem
Ledningssystem för
regionala utvecklingsfrågor

3.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen:


Tydliggörande av Region Kronobergs erbjudande – ansvar, roller och
kompetenser



Ändamålsenliga former för samhandling och intressenters delaktighet



Tydlig styrning av driftsorganisationer
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Ett utmaningsdrivet arbetssätt



Effektiva mötesformer



System för lärande och uppföljning

REGION KRONOBERG
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4 Ekonomi
– En hållbar ekonomi i balans, långsiktig planering, investering för framtiden

4.1 Omvärldsanalys
Region Kronoberg erhåller årligen ett villkorsbeslut från näringsdepartementet
som reglerar arbetet med regional tillväxt. I beslutet anges bland annat uppdrag till
Region Kronoberg för aktuellt år. Uppdragen utgör avdelningens grundläggande
verksamhet. Finansiering för att genomföra uppdragen erhålls normalt inte. I de
fall medel följer med uppdrag är dessa ofta kortsiktiga men förväntas leda till
långsiktiga resultat.
Det nationella jämställdhetsmålet för regionalt tillväxtarbete är att kvinnor och
män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet
och få tillgång till tillväxtresurser. I villkorsbeslutet ställs krav om jämställdhetsoch mångfaldsintegrering av det regionala utvecklingsarbetet.
4.1.1

Konsekvenser och påverkan

Såväl de ofinansierade uppdragen som förändringar i nationella prioriteringar får
ekonomiska konsekvenser för organisationen i och med att uppdragen måste
resurssättas. I vissa fall kan det skapas utrymme för kortsiktig finansiering genom
projektmedel, men på lång sikt ska uppdragen finansieras med egna medel vilket
kan innebära att omprioritering av regionens övriga verksamhet behöver göras.
Det nationella jämställdhetsmålet för regionalt tillväxtarbete medför att Region
Kronoberg tydligare måste implementera ett jämställdhetsperspektiv på
verksamheten.
4.1.2

Utmaningar och möjligheter

En central utmaning för avdelningen är att resurssätta de ofinansierade statliga
uppdragen. Uppdragen utgör en grundläggande del i verksamheten och bör därför
resurssättas på lång sikt.
Projektfinansiering innebär en möjlighet att utveckla och testa nya idéer och
arbetsmetoder. Alla satsningar är inte framgångsrika men även projekt som inte
uppnår målen leder till lärande. Detta innebär dock också en ekonomisk risk, då
det inte är säkert att projektet uppnår önskade resultat. Det ligger också en
utmaning i att förvalta investeringar som gjorts i projektform, i de fall de varit
lyckade och bör implementeras i ordinarie verksamhet. Här krävs en plan i god tid
före avslut för hur långsiktig finansiering ska säkerställas, där driftsfinansiering är
ett alternativ. Att upprätta tydliga planer för projekts avslutande innefattas också i
denna förvaltning.
4.2 Nuläge
Avdelningens verksamhet finansieras idag på flera sätt. Utöver ordinarie
budgeterade medel från Region Kronoberg finns verksamheter som finansieras
genom särskilda samverkansavtal med till exempel länets kommuner,
verksamheter som finansieras med projektmedel och andra typer av statlig
finansiering.
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Antalet statliga uppdrag växer för varje år och dessa saknar idag en långsiktig
finansiering. Eftersom staten ej avsatt resurser till uppdragen, är det upp till
Region Kronoberg att avgöra hur dessa ska finansieras. Idag har
projektfinansiering i vissa fall använts som en lösning, men efter kritik från
Näringsdepartementet krävs ett långsiktigt förhållningssätt. Vidare har delar av 1:1
anslaget använts till långsiktiga finansieringar också utöver de statliga uppdragen,
vilket i sig bryter mot regelverket. Projektfinansiering bör som grundregel endast
beviljas för att testa ny verksamhet, varefter en eventuell implementering bör ske
inom ordinarie verksamhet.
Region Kronoberg fördelar olika typer av projektmedel. Statistik har tagits fram kring
beviljade 1:1-medel, där det kunnat konstateras att det obalans i fördelning mellan
kvinnor och män, flickor och pojkar. Uppföljningsmetoderna behöver dock utvecklas för
att få ett välgrundat baslinjevärde, där också andra typer av projektmedel följs upp.

Inom organisationen finns idag liknande verksamheter som administreras på olika
håll, till exempel kursadministration. Verksamheten behöver inventeras för att
eventuellt samordnas och på så sätt uppnå en effektivisering.
Mål
Mål för perioden 2016-2018:


Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt



Nya uppdrag ska vara fullt finansierade

Ekonomi

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
Fördelning av
projektmedel mellan
kvinnor och män, flickor
och pojkar

Baslinjevärde tas fram

Jämnare fördelning jämfört
med 2015

Jämnare fördelning
jämfört med 2016

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Alla statliga uppdrag
som löper över ett år
är fullt finansierade

Nya uppdrag ska vara fullt finansierade
Basfinansiering av
statliga uppdrag

Ej fullfinansierade statliga
uppdrag

4.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen:


Jämställdhetsintegrering av utvecklingsinsatser



Förvalta pågående och genomförda investeringar



Samordning av liknande verksamheter inom organisationen
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Prioritering av statliga uppdrag

Verksamhetens driftram

Regional utveckling verksamhet och budget består i princip av två olika delar, en
internbudget som till största delen avser kostnader för personal, och en extern
budget som rör verksamhetsbidrag till bolag och verksamheter.
Under 2015 tas en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) fram. RUS styr
avdelningen verksamhet och prioriteringar. Nedan prioriteringar överensstämmer
med RUS och avdelningens roll i genomförandet av densamma.
För att uppnå verksamhetens mål, finns ett behov av en utökad driftram som kan
sammanfattas enligt följande:
-

Full ersättning för det statliga uppdraget. I och med bildandet fördes det
statliga regionala utvecklingsuppdraget över från Regionförbundet södra
Småland och Länsstyrelsen i Kronobergs län till Region Kronoberg. Det
statliga uppdraget är inte fullfinansierat och hittills har det krävts statliga
regionala utvecklingspengar, s.k. 1:1-medel, för att genomföra uppdraget.
Efter en rapport från Riksrevisionen kommer statliga regionala
utvecklingsmedel inte kunna finansiera det statliga uppdraget fr.o.m. 2016.

-

Ökade förväntningar från länets kommuner på region Kronoberg inom
områdena näringslivsutveckling och sociala frågor. Behov av intern
samordning och administration.

-

Övergång från projekt till löpande verksamhet.

Behoven delas in i personal, driftsorganisationer och förvaltning av tidigare gjorda
investeringar.
Förslag till ramförändringar i budget 2016-2018.
Personal


Ett av avdelningens målvärden är basfinansiering av statliga uppdrag. De
långsiktiga uppdragen uppgår i dagsläget till 5,0 tjänster (för innehåll, se
tabell). Dessa finansieras idag av projektmedel, vilket ej stämmer överens
med gällande förordning.



Regional utveckling ansvarar för det administrativa stödet för Regional
utveckling och Länstrafiken I samband med regionbildningen har en
omorganisation skett som påverkat verksamhetens ekonomi och
medarbetarnas arbetsbelastning.. Det handlar dels om att tjänster lyfts från
avdelningen, men där arbetsuppgifterna finns kvar, dels om ökad
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administration och behov av chef- och ledartid. Resursbehovet bedöms
uppgå till totalt 1,5 miljoner kronor.


I samband med regionbildningen har en tidigare budgeterad intäkt om
385 000 kr för försäljning av tjänster till bl.a. Energikontor Sydost
bortfallit och bör således tas bort ur kommande budget.



På näringslivsområdet och det sociala området finns förväntningar på
Region Kronoberg, som idag inte kan infrias p.g.a. resursbrist. För att
kunna arbeta med genomförandet av RUS och vara en drivande regional
utvecklingsaktör, krävs ytterligare 2,0 tjänster.



Avdelningen bedriver flera olika former av utbildnings- och
kursverksamhet, både internt inom regionen och för externa aktörer.
Målet är att centralisera administration av denna typ av verksamhet till en
funktion inom avdelningen och öka kvaliteten. För detta ändamål krävs
1,0 heltidstjänst 2016, med en ökning på ytterligare 1,0 tjänst 2017-2018.
På så sätt kan övrig verksamhet avlastas och utbildningsverksamheten
utvecklas ytterligare.

Regionägda bolag
I överläggningar med de bolag som Region Kronoberg äger, förs diskussioner om
ägarbidragens storlek. Under förutsättning att samtliga driftsbidrag
indexuppräknas som grund, finns ytterligare behov av en utökad ram för tre
bolag:


AB Destination Småland. En strategi för besöksnäringen togs fram av
regionförbundet 2012, men denna har ej motsvarats av resurser till bolaget
för att kunna genomföra de beslutade insatserna. Ett gemensamt
utvecklingsarbete inom Småland har bedrivits med projektmedel men har
nu avslutats och ska ingå i ordinarie verksamhet.



Företagsfabriken i Kronoberg AB. Ett nytt statligt finansieringssystem är
på gång, där de regionala ägarna förväntas ta ett större ansvar för
finansieringen. Vidare förs en diskussion bland ägarna, Region
Kronoberg, Linnéuniversitetet och Växjö kommun, om ev. ändrat
ägarförhållande.



IT-plattformen Småland och Öland AB. IT-frågorna fördes över från AB
Destination Småland till IT-plattformen. I samband med detta fördes
också medel över från Destination Småland till IT-plattformen. En
överenskommelse med övriga ägare, Regionförbundet i Kalmar län och
Småland Turism AB (Jönköping), har gjorts med övriga ägare om en
utökning av bolagets budget för att kunna hantera IT-plattformens
uppdrag.
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Förvalta investeringar
Verksamhet som bidrar till att uppfylla målen i RUS påbörjas ofta med
projektmedel som finansiering. När projekt testats och visat sig vara
framgångsrika, bör emellertid långsiktig finansiering i form av ordinarie
driftsmedel kunna avsättas, så att de investeringar som gjorts med projektmedel
förvaltas inför framtiden.
Fr.o.m. 2016 bör konceptet Mat (marknad och seminarier) samt Coompanions
verksamhet ingå i de organisationer och satsningar som får driftsstöd av Region
Kronoberg. Båda verksamheterna har fått projektmedel under tre år eller mer, och
bör därmed betraktas som ordinarie. Redan nu finns också ett behov av att sätta
av medel för två projekt som avslutas 2017-regionens Kinasatsning samt Tvärdrag
(näringslivsarena). Samtliga bedöms ha en potential för långsiktig drift och vara
viktiga för att bidra till regional utveckling.

Förslag till volymförändringar i driftram (tkr)

2016

2017

2018

Personal
Kompetensplattformsuppdraget 1,0 tjänst x 700´

700

700

700

Uppföljning och analys 1,0 tjänst x 700'

700

700

700

Företagsstöd och kommersiell service 1,0 tjänst x 700'

700

700

700

Projekthantering 1,0 tjänst x 700'

700

700

700

Samhällsbyggnad 1,0 tjänst x 800´

800

800

800

1500

1500

1500

Bortfall av intäkt

385

385

385

Samordning sociala området 1,0 tjänst x 800'

800

800

800

Tillväxtansvar (näringsliv och innovation) 1,0 tjänst x 800´

800

800

800

Kursadministration basfinansiering 1,0 tjänst -2,0 tjänster x
600'

600

1200

1200

7 685

8 285

8 285

2600

2600

2600

IT-plattformen (utöver indexuppräkning)

100

100

100

Företagsfabriken (utöver indexuppräkning)

100

100

100

2800

2800

2800

Kostnader i samband med regionbildning

Totalt
Regionägda bolag
Destination Småland (utöver indexuppräkning)

Totalt
Förvalta investeringar (projekt till process)
TvärdraG driftstöd motsvarande 1,0 tjänst x 800´

800
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Kinasatsning driftstöd motsvarande 1,0 tjänst x 800´
Coompanion –nytt driftsstöd

800
450

450

450

Mat - nytt driftsstöd

1000

1000

1000

Totalt

1 450

1450

3050

11 935

12 535

14 135

SUMMA

4.5

Investeringsbehov

För att ha moderna utbildningssalar med uppdaterad teknik, krävs investeringar i
form av Android-skärmar på c:a 80 tum till fyra föreläsningssalar på Italienska
Palatset samt en föreläsningssal på Nygatan. Varje skärm beräknas kosta c:a
55 000 kr och föreslås köpas in 2016.
Total summa: 275 000 kr.
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Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018
Organisation och uppdrag
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Kronobergs län.
RKM:s uppgift är att se till att invånarna i länet har en god tillgång till
kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med
invånarnas resbehov och länets politiska målsättningar. I egenskap av styrelse för
Region Kronoberg är det regionstyrelsen som ansvarar för styrning och
finansiering av den upphandlade trafiken. Den upphandlade trafiken sköts
därefter politiskt av Trafiknämnden vars ansvar är den beslutade, upphandlade
och finansierade trafiken. Trafiknämndens tjänstemannaorganisation är
Länstrafiken Kronoberg.
Länstrafiken Kronoberg har det övergripande ansvaret att utföra kollektivtrafiken
i länet. I uppgiften ingår att samordna, planera, utveckla och marknadsföra
kollektivtrafik och anropsstyrd trafik i länet (Serviceresor Kronoberg).
Länstrafiken Kronoberg ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag
efter särskild överenskommelse med respektive kommun. All trafik utförs av
privata entreprenörer och trafiken upphandlas i konkurrens. Alla chaufförer och
övrig personal är anställda i respektive företag.
Länstrafiken Kronobergs verksamhet:
 Linjelagd busstrafik i hela länet
 Skolskjuts för sju kommuner
 Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 Sjukresor i Kronobergs län
 Kompletteringstrafik
 Tågtrafik inom Öresundstågssystemet, Krösatåg och Pågatåg
Länstrafiken Kronoberg omsätter ca 750 miljoner kr och genomför ca 10 miljoner
resor om året. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten
och den består av både regiontrafik och stadstrafik.
Länstrafikens vision är ”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle”.
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Del 1 Budget - sammanfattning av våra mål
Invånare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

NKI buss/tåg

66 % (2014)

68 %

70 %

NKI Serviceresor

84 % (2014)

85 %

86 %

NKI
färdtjänsthandläggning

finns ej

87 %

91 %

Marknadsandel

11,3 % (2014)

11,5 %

11,9 %

Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Nöjd Medarbetare Index

finns ej

finns ej

90 %

Arbetsmiljörelaterad
sjukfrånvaro

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

NKI buss/tåg

66 % (2014)

68 %

70 %

NKI Serviceresor

84 % (2014)

85 %

86 %

NKI färdtjänsthandläggning

finns ej

87 %

91 %

Marknadsandel

11,3 % (2014)

11,5 %

11,9 %

Ekonomi

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Självfinansieringsgraden
totalt för all linjetrafik skall
vara minst 50 %

54,6 % (2014)

Fr.o.m. Budget 2017 skall
mål fastställas för
självfinansieringsgraden
för varje enskilt trafikslag

-

-

Separata mål skall
fastställas i Budget 2017
för respektive trafikslag

Kollektivtrafiken ska
bedrivas inom ekonomisk
ram.

Målet uppfyllt (2014)

Bokslut inom ekonomisk
ram

Bokslut inom ekonomisk
ram

Bilbeläggning
Serviceresor (resande/tur)

1,71 (2014)

1,9

2,0



Långsiktigt mål 2018


50 %

50 %
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1 Invånare
– Nöjda invånare med stort förtroende

1.1

Omvärldsanalys

Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram (TFP) 2015-2025 är under remiss
och kommer liksom den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2025) att tas upp för
beslut i regionfullmäktige i juni i år. Länstrafiken är en självklar aktör utifrån sitt
uppdrag som beställare och utförare av kollektivtrafiken.
Utifrån målbilden Hållbar kollektivtrafik för alla anges i TFP målen:


Resande skapar mervärde för alla.



Kollektivtrafiken – en del av attraktiva livsmiljöer.

Det första målet handlar om att skapa en attraktiv kollektivtrafik, för att få fler att
välja att resa kollektivt. Det andra målet handlar om att kollektivtrafiken ska
samordnas med övrig samhällsplanering för att bl.a. uppnå ökad geografisk
tillgänglighet. Häri ingår också en utveckling av närtrafik. En förstudie kring
närtrafik är påbörjad och beräknas vara klar till hösten, och ska därmed utgöra
underlag för fortsatt utveckling.
Definition av kundnöjdhet och marknadsandel

NKI (Nöjd Kund Index) mäter sammanfattande kundnöjdhet hos de kunder som
anger att man reser kollektivt minst 1 gång/månad. Dessa undersökningar är
landsomfattande varför jämförelse med övriga län enkelt kan göras i den sk.
Kollektivtrafikbarometern. NKI finns både för tåg/buss samt Serviceresor. För
Serviceresors del ställs frågorna endast till kunder. Under 2016 arbetar vi med att
införa NKI även på färdtjänsthandläggningen. I Kollektivtrafikbarometern
redovisas regelbundet nöjdhetsvärden för såväl riket som för länet som helhet.
Dessa tal används för analys och bredare marknadsbearbetning.
Mätetalet för marknadsandel används i Kollektivtrafikbarometern och är
definierad av Svensk Kollektivtrafik och används i branschprojektet att fördubbla
kollektivtrafikresandet till år 2020. I fördubblingsprojektet ställs kollektivt resande
och övrigt privat motoriserat resande mot varandra. När marknadsandelen räknas
fram så gäller den enbart förhållandet mellan bil, förare + bil, passagerare vs.
kollektivtrafik + taxi. Cykel, gång, flyg, båt och övrigt ingår inte i basen.
1.1.1



Konsekvenser och påverkan

En ökad NKI oavsett område, ger sannolikt en större förståelse för
verksamheten och att det emellanåt kan bli ”fel” i form av olika
störningar.
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En ökad NKI för buss/tåg kommer på sikt att medföra ett ökat resande.



En viktig grupp att lägga fokus på under de kommande åren är förare och
ombordpersonal oavsett trafikslag. Det är de som har det direkta mötet
med den gemensamma kunden och kan vara direkt avgörande för hur
resan upplevs.

1.1.2

REGION KRONOBERG

Utmaningar och möjligheter

 Resande buss/tåg
Målen för de kommande åren är att öka resandet så att den beslutade
marknadsandelen om 13,5 % 2025 kan uppnås. Detta motsvarar en ökning på ca
4,6 miljoner resor för hela perioden. För 2016 innebär det en ökning av
marknadsandelen till 11,5 %.
 Serviceresor
Målsättningen är att få fler sjukrese-/färdtjänstberättigade att resa med den
ordinarie kollektivtrafiken vid de tillfällen då specialfordon inte är nödvändigt.
 NKI Linjetrafik
En rimlig bedömning är att NKI ökar med 1 % per år för att uppgå till 70 %
2018. Det finns en skillnad i kundnöjdhetsbetyg mellan kunder och icke-kunder
(d.v.s. medborgaren i allmänhet). Länstrafiken behöver, genom ett konsekvent
och brett hållet informations- och marknadsarbete, försöka minska detta gap så
att alla Kronobergare – oavsett om man reser med länstrafiken eller inte – har en
så samstämmig bild av verksamheten som möjligt.
 NKI Serviceresor
Serviceresor har en kundnöjdhet på 85 % och det är realistiskt att utgå från att
den kundnöjdheten bibehålls under 2016 för att öka till 86 % 2018.
 NKI Färdtjänsthandläggning
NKI mäts för närvarande inte, ambitionen är att införa detta och målet är 91 %
2018.
1.2

Nuläge


Bra trafikutbud.



Bra fordonsstandard.



God kundnöjdhet.



Låga betyg på akut trafikstörningsinformation.
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Mål
Invånare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

NKI buss/tåg

66 % (2014)

68 %

70 %

NKI Serviceresor

84 % (2014)

85 %

86 %

NKI färdtjänsthandläggare

finns ej

87 %

91 %

Marknadsandel

11,3 % (2014)

11,5 %

11,9 %

1.3

Strategi


Länstrafiken har som målsättning att fortsätta på den inslagna vägen med
en bred och inkluderande marknadsföring som har till syfte att synliggöra
verksamheten och tydliggöra denna för medborgaren.



Förutom löpande utbudsannonsering kommer särskild vikt att läggas på
riktad marknadsföring till valda målgrupper, exempelvis företag och
offentliga organisationer med inriktningen att presentera kollektivtrafik
som ett bra sätt att resa i tjänsten.



Specifika geografiska områden kommer att bearbetas; t.ex. platser där
trafiken är god men resandet förhållandevis lågt, eller områden där det
sker en stor inflyttning.



Länstrafiken har goda erfarenheter från olika kund- och
marknadsundersökningar som genomförs med syfte att inhämta kunskap
om marknadstendenser och kundnöjdhet. Erfarenheter från dessa
används i marknadsarbetet.



Insatser för att öka och förbättra information om trafiken och speciellt vid
trafikstörningar.



Uppföljning av punktlighet och restider med hjälp av nya program och
arbetet på trafikledningen.



Mätning och utvärdering av varje enskilt buss-/tågföretags utförande.



Uppföljning av underliggande parametrar som ligger till grund för NKI.



Utveckling och implementering av närtrafik.
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2 Medarbetare
– Medarbetare som trivs och utvecklas, en attraktiv arbetsgivare, delaktighet som skapar en god
arbetsmiljö

2.1

Omvärldsanalys

Länstrafiken har en kompetent och till verksamheten förhållandevis väl anpassad
organisation.
2.2

Nuläge

2014 har inneburit ett visst avbräck på marknadsavdelningen i form av en längre
tjänstledighet (marknadschefen) samt två medarbetare som har gått vidare till
annan verksamhet. Rekryteringen efter dessa är i princip avklarad och ersättarna
har mycket god kompetens. Under våren 2015 kommer en medarbetare att sluta
på trafikavdelningen och rekrytering av en efterträdare är påbörjad. Medarbetarna
är en resurs som är viktig för den framtida utvecklingen. Därför skall ledarskapet
präglas av lyhördhet, kommunikation och feedback.
Mål
Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Nöjd Medarbetare Index

Finns ej

Finns ej

90 %

Arbetsmiljörelaterad
sjukfrånvaro

2.3

Strategi


Ett öppet ledarskap



Bra arbetsmiljö



Rätt verktyg
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3 Verksamhetsutveckling
– Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling, effektiva processer för bättre
kvalitet och lägre kostnader, forskning och utveckling för bättre kvalitet

3.1

Omvärldsanalys

Länstrafikens NKI (Nöjdkundindex) ökade från 62 % 2013 till 66 % 2014. En
utmanande målsättning är att de närmsta åren sikta på en ökning med 1 % per år.
Serviceresors NKI ökade från 80 % 2013 till 84 % 2014.
Budgeten ligger enligt tidigare beslut efter förändringar avseende kostnader för
gemensamma tjänstemän/politiker kostnader. Utanför finns kostnadsökningar för
skatt på RME bränsle samt höjda banavgifter, och effekten av
kostnadsökningarna för Krösatåg Nord.
Målen för de kommande åren är att öka resandet så att den föreslagna
marknadsandelen om 13,5 % 2025 kan uppnås. Detta motsvarar en ökning på ca
4,6 miljoner resor för hela perioden.
Serviceresor använder idag ett bokningssystem som bygger helt på manuell
planering vilket är ett mycket tidskrävande arbete som kräver stor kompetens och
erfarenhet hos personalen. Under 2015 arbetas ett upphandlingsunderlag fram
och ett nytt system upphandlas Ett nytt system med mer automatiserad planering
skulle innebära att varje bokning går fortare vilket kommer att gynna väntetiden i
telefon. Systemet blir mer driftssäkert och resursutnyttjandet av fordon och
samplanerade resor är vinster som förväntas.
3.1.1

Konsekvenser och påverkan



För att uppnå större resandeökningar krävs ett ökat utbud (produktion)
samt i förlängningen fler resurser (fordon).



Nytt säkerhetssystem (ERTMS)skall införas på järnvägen. I ett första steg
på stambanorna samt i Danmark. Detta kan komma att ske någon gång
från 2018/2019 och kostnaden för detta beräknas bli mellan 2-3 miljoner
per tåg. Takten för införandet avgörs av Trafikverket. En trång sektor för
vår del kommer att vara verkstadskapaciteten när 110 Öresundståg skall
installera systemet. Ingen kan idag ge exakta besked gällande när och
tidsåtgång för installation.



En ny tågverkstad är planerad att byggas i Hässleholm. För närvarande är
tanken att den skall ägas av Region Skåne. Diskussioner pågår mellan
berörda Öresundstågsägare. Om så blir fallet, måste övriga ägare inom
Öresundståg lämna en vakansgaranti som motsvarar den insats man har i
systemet. Anledningarna till bygget är dels att det finns en begränsad
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konkurrens vid upphandlingstillfällena och dels av transportekonomiska
skäl. Verkstaden kommer att vara färdig någon gång runt 2020.


Framtidens betallösningar; Skånetrafiken arbetar med olika scenarior hur
kunderna vill betala/resa i framtiden. Man har avsatt ca 6 miljoner per år
och får ytterligare ca 3 miljoner från Vinnova för att utveckla detta.
Skånetrafiken har bjudit in de län som önskar delta, till att medverka i
form av en motsvarande kompetens i respektive län.



Kommande upphandlingar

-

Nytt planeringssystem för Serviceresor. Pågår, start 2016/2017.

-

Pågatåg Hässleholm – Markaryd, trafikstart december 2017.

-

Skolor/Serviceresor trafikstart juli 2018.

-

Krösatåg Nord/Syd, trafikstart december 2018.

-

Öresundståg trafikstart, december 2020 alternativt 2022.

3.1.2

3.2

Utmaningar och möjligheter



Diskussioner förs med akutcentrum, om att lägga över ”icke akuta”
transporter som kräver bår, på Serviceresor. Inför kommande
upphandling är det viktigt att detta bestäms och beskrivs i god tid inför ett
eventuellt fordonsanskaffande.



Större samverkan mellan buss- och tågtrafiken, trafikslagen ska
komplettera varandra. Parallell trafik bör utredas.

Nuläge

Kollektivtrafiken i länet har haft en positiv utveckling under 2014, med ökat
resande och ökad kundnöjdhet i både stadsbuss- och regionbusstrafiken.
Trots detta uppnåddes inte de budgeterade målen, främst på grund av en alltför
positiv förhoppning av resandeökning i Växjö stadstrafik. De stora satsningarna
på kortare sikt avseende tåg och buss är genomförda. Med bra marknadsinsatser
och förvaltande av länstrafikens goda kundnöjdhet förväntas resandet öka
ytterligare framöver.
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Mål

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

NKI buss/tåg

66 % (2014)

68 %

70 %

NKI Serviceresor

84 % (2014)

85 %

86 %

NKI Färdtjänsthandläggning

0 (finns ej)

87 %

91 %

Marknadsandel

11,3 %

11,5 %

11,9 %

3.3

Strategi


Analys av de större utbudsförändringar som har gjorts.



Systematiskt arbete för resande med välfyllda bussar.



Analyser för att minimera kostnaden för den utförda trafiken.



Genomgripande arbete med kundbemötande.



Arbeta in och förankra vision och värdeord hos alla medarbetare.



Ökad närvaro i sociala medier.
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4 Ekonomi
– En hållbar ekonomi i balans, långsiktig planering, investering för framtiden

4.1

Omvärldsanalys

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att nå regional utveckling. Kronobergs
län har en gles struktur varför det är viktigt att skapa en stark infrastruktur för att
koppla samman länet, då det är främst i tätbefolkade områden den ekonomiska
tillväxten har skett under de senaste decennierna.
Människor ska kunna bo och verka i hela Kronoberg och goda
transportmöjligheter är en avgörande faktor för att främja den regionala
rörligheten i en mer sammanbunden arbetsmarknad och därmed skapa en
komplementär region. I takt med att allt fler jobb växer fram i länets urbana
områden är det än viktigare att tillgodose att människor som bor utanför dessa
områden kan bo kvar och samtidigt arbeta i en annan ort. En mer sammanbunden
arbetsmarknad innebär således att arbetsgivarna i länet ökar möjligheterna till
långsiktig kompetensförsörjning och för arbetstagarna vidgas den tillgängliga
arbetsmarknaden.
Givet länets glesa struktur och industriella prägel, som medför många tunga
transporter, är transportsektorn en källa till stora delar av länets klimatpåverkande
utsläpp. Över tid har Kronoberg minskat de klimatpåverkande utsläppen främst
genom att ställa om energisektorns produktion. Däremot kvarstår höga utsläpp
från transportsektorn. För att skapa en miljömässigt hållbar region är ett ökat
kollektivt resande, tillsammans med mer klimatvänliga bilar och andra
samåkningslösningar, en avgörande utmaning för att minska länets samlade
klimatpåverkande utsläpp och därmed bidra till uppfyllelsen av EU 2020-målen.
En effektiv och ändamålsenlig trafikförsörjning är, givet resonemanget ovan, ett
av de främsta redskapen för att uppnå en hållbar regional utveckling. De
sammantagna resultaten av insatserna ska bidra till att skapa ett grönt och hållbart
Kronoberg, där människor kan bo och verka i hela regionen.
Människors resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens
kollektivtrafik. Vi ska utforma en trafik där så många som möjligt kan resa
kollektivt. Visionen för framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är
”Kollektivtrafiken i Kronobergs län är så bra att människor väljer den i första
hand”.

4.2

Nuläge

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet. De framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet
medför omfattande investeringar under perioden 2015 - 2020 som avser nya
lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning.
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Investeringsbehovet är cirka 2,7 miljarder och målsättningen är att region
Kronoberg sett över perioden ska självfinansiera investeringarna. Det medför
årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av
skatteintäkter och statsbidrag.
I november 2014 fastställde landstingsstyrelsen Finansplan och Budget 2015 med
flerårsplan 2016 – 2017. Resultatmålen för 2016 och 2017 ligger dock under
resultatkravet på 100 miljoner kronor som långsiktigt behövs för att kunna
finansiera kommande års investeringar och utgöra marginal vid konjunktursvängningar. Resultatet bör därför åter budgeteras i nivå med resultatkravet.
Hälso- och sjukvården har en kostnadsnivå som överstiger den budgeterade
ramen. För 2015 är bedömningen att kostnaderna överstiger ramen med 65 mnkr.
Till det finns det också ett centralt underskott på 27 mnkr.
För att uppnå en resultatnivå på 2 % för Region Kronoberg, och för att kunna
finansiera nya behov, ska nämndernas yttrande också beskriva planerat arbete
med effektiviseringar med förväntad effekt och eventuellt ändrat arbetssätt eller
innehåll för att klara de ekonomiska förutsättningarna.

Mål

Ekonomi

Nuläge 2015

Självfinansieringsgraden
totalt för all linjetrafik skall
vara minst 50 %

54,6 % (2014)

Fr.o.m. Budget 2017 skall
mål fastställas för
självfinansieringsgraden
för varje enskilt trafikslag

-

-

Separata mål skall
fastställas i Budget 2017
för respektive trafikslag

Bilbeläggning
Serviceresor

1,71 (2014)

1,9

2,0

Kollektivtrafiken ska
bedrivas inom ekonomisk
ram.

Målet uppfyllt (2014)

Bokslut inom ekonomisk
ram

Bokslut inom ekonomisk
ram

4.3

Målvärde 2016


Långsiktigt mål 2018


50 %

50 %

Strategi

Regionförbundets fullmäktige beslutade den 7 oktober 2011 om
trafikeringsprinciperna m.m. för ”Framtidens kollektivtrafik” och fastställde
samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50
%. Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med
trafikkostnaderna. Under 2014 var den totala självfinansieringsgraden 54,6 %
vilket var 2,9 % lägre än 2013. Den totala självfinansieringsgraden mäts för all
linjetrafik enligt Trafikanalys definition vilket innebär att abonnerad skolskjuts,
färdtjänst, sjukresor samt alla former av anropsstyrd trafik inte räknas som
linjetrafik.
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Från och med Budget 2017 är ambitionen att separata mål för
självfinansieringsgraden skall fastställas för respektive trafikslag.
Att arbeta med mål för självfinansieringsgraden i trafiken innebär arbete med flera
olika delmoment. Trafikens utbud måste anpassas till resenärernas behov.
Trafikens kostnader måste följas upp och utvärderas. Resandeutvecklingen måste
noga följas. Taxesystemet måste hela tiden ses över för att generera både fler resor
och ökade intäkter. Hela arbetet med kollektivtrafiken måste ha ett marknads- och
kundorienterat synsätt.



Säkra intäktsflöden genom att erbjuda produkter och tjänster så att det går
snabbt och enkelt att köpa en biljett eller ladda kort.



Tillse att teknisk utrustning som används för att sälja biljetter och hantera
kort är fullt fungerande.



På ett adekvat sätt följa intäktsflöden så att de kan bokföras och
budgeteras mot rätt trafikslag.



Upprätthålla en väl fungerade kontrollverksamhet i trafiken



Bedriva ett långsiktigt arbete med målsättningen att utforma regelverk,
biljettsystem och betalmetoder lika för länen i Sydsverige

Inför beredningen av Länstrafiktaxa 2016 har följande utredningsuppdrag
lämnats:







Utreda förslag till en taxa i nivå med den som gäller inom länet för ett
länsgränsöverskridande månadskort.
Utreda taxan för enkel biljett vid kortare bussresor.
Utreda hur nyttjandegrad och kostnader förändras genom t ex
lågtrafiktaxa, halvering av busstrafikens enkelbiljetter och avgiftsfri
kollektivtrafik inom Region Kronoberg.
Att i utredningen jämföra närliggande läns och regioners taxa på långa och
korta resor.
Att i utredningen ta hänsyn till WSPs rapport (regionfullmäktige 28 mars
2014)
Utredningen bör vara klar i god tid inför beslut av Region Kronobergs
budget 2016.
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Verksamhetens driftram

Förslag till volymförändringar i driftram
(tkr)

2016

2017

2018

Höjd skatt på förnyelsebara drivmedel,
regiontrafik buss från 2015-01-01

3 842

3 842

3 842

Höjda banavgifter från 2015-01-01

2 000

2 000

2 000

1 500

3 000

ERTMS – europeiskt styrsystem för
järnvägstrafik
APC – Automatiskt passagerarräkningssystem –
Öresundståg

358

358

358

Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta
– Växjö i enlighet med Budget 2015,
bruttokostnad

4 995

4 995

4 995

Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta
– Växjö i enlighet med Budget 2015, intäkter

-

1 748

Utökad busstrafik i enlighet med
Trafikförsörjningsprogram, bruttokostnad

3 833

Utökad busstrafik i enlighet med
Trafikförsörjningsprogram, intäkter

-

Utökad tågtrafik i enlighet med
Trafikförsörjningsprogram, bruttokostnad

3 000

Införande av närtrafik, intäkter
Intäkter i Växjö stadstrafik lägre än Bokslut 2014
och Budget 2015

-

1 342

3 500

-

-

1 500

3 558

-

3 000

3 000
300

3 500

-

300

3 500

Effekter för regionen – ny upphandling
skolskjuts, serviceresor och närtrafik, trafikstart
2018-07-01

1 650

Ökade personalkostnader, 1 tjänst för arbete
med Framtidens biljettsystem samt 1
administrativ tjänst

1 500

1 500

1 500

Ökade personalkostnader, 0,5 tjänst för
stationsskötsel

208

208

208

Stationsskötsel, intäkt från kommunerna

-

Ökad marknadsföring för att nå ökad
marknadsandel
Avskrivning, nytt bokningssystem Serviceresor

1748

10 000

3 000
300

10 166

5 000

Utökad tågtrafik i enlighet med
Trafikförsörjningsprogram, intäkter
Införande av närtrafik, bruttokostnad

1 748

-

Avskrivning fordonssystem

208

-

208

-

500

500

-

-

-

-

Avskrivning biljettmaskinssystem

-

-

-

Ny upphandling, underhållsavtal Öresundståg
fr.o.m. december 2016

100

2 400

2 400

Projekteringskostnader ny tågverkstad
Hässleholm

200

400

600

208
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Ökade bruttokostnader för nuvarande
verksamhet från 2016 med hänsyn till index i
trafikeringsavtalen m.m.
Ökade trafikintäkter för nuvarande verksamhet
från 2016 vid oförändrad taxa
SUMMA

4.5

10 767

25 214

10 767

3 000

-

REGION KRONOBERG

10 767

3 000

35 705

-

3 000

46 672

Investeringsbehov

Serviceresor: Investering i nytt bokningssystem 6 000 tkr under 2016.
Fordonssystem: Tidigare upphandlat system, investering 1 076 tkr under 2017 vid
godkänd garantibesiktning.
Biljettmaskinssystem: Tidigare upphandlat system. Fortsatta investeringar 2016 –
2018:
2016

1 855 tkr

2017

550 tkr

2018

400 tkr
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Förslag till Budget 2016 med flerårsplan
2017– 2018
Kulturnämnden
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Skrivinstruktion/mall - Budget 2016 med flerårsplan
2017–2018
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ges i
uppdrag att senast 2015-03-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och
förslag på budget för denna period.
Yttrande och förslag på budget kommer sedan att ligga till grund för den
övergripande budgeten och verksamhetsplanen för Region Kronoberg.
Budgetdokumentet beskriver vad som ska göras och tas fram på regionnivå.
Verksamhetsplanen som beskriver hur strategierna ska genomföras ska tas fram av
respektive nämnd under hösten med utgångspunkt från regionens övergripande
budget och verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna fastställs av regionstyrelsen.
Verksamhetsplaner ska sedan tas fram på alla nivåer i Region Kronoberg. (Se
bifogad tidplan.)
Budgeten och verksamhetsplanen för Region Kronoberg ska följa den struktur
som togs fram inför budgetarbetet 2015-2017 för Landstinget Kronoberg.( Se
bifogad Budget 2015-2017 för Landstinget Kronoberg.)
Mallen är uppdelad efter de fyra perspektiven; invånare, medarbetare,
verksamhetsutveckling och ekonomi. Skrivinstruktionen är därutöver indelad:


Del 1, Budget. Den här delen avser budget dokumentet och tar sin
utgångspunkt i en kort omvärldsanalys, med konsekvenser och påverkan,
som lägger grunden till VAD vi sedan vill uppnå i budgeten. I kapitlet ska
även möjligheter och utmaningar kopplat till perspektivet beskrivas samt
kommentar hur vi bäst skulle kunna hantera detta område för att hantera
utmaningar och möjligheter. Budgetavsnittet avslutas med beskrivning av
strategier för att uppnå målen. Nyckelord budget: Långsiktiga mål 2018,
flerårsplan, strategier, VAD



Del 2, Verksamhetsplan. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska verksamhetsplanen kortfattat
beskriva hur strategierna ska genomföras.
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Del 1 Budget - sammanfattning av våra mål
Invånare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

Ett innovativt kulturliv med bredd och spets:
-

-

Du ska ha möjlighet att uppleva ett kulturutbud av hög kvalitet som speglar samhället utifrån en mångfald av uttryck
Du ska få ökad tillgång till mötesplatser och kulturutbud
Du ska få stöd att utveckla eget skapande och möjlighet att dela med dig av kunskap och idéer, samskapa och
arrangera kultur med andra
Kan du själv inte ta dig till kulturen så ska kulturen komma till dig
Du ska få ökade möjligheter att påverka förändringar av det offentliga rummet
Du som är professionell kulturskapare ska få bättre förutsättningar att verka i länet

Kvalitativ bedömning expertgrupp

Baslinjevärde tas
fram genom enkät

Ökat värde jämfört med
2015

Ökat värde jämfört med
2016

Besöksantal regionala
kulturverksamheter (per 1000
invånare)

996 st (baserat på
2013 års siffror i
Kulturdatabasen)

Ökat värde jämfört med
2015

Ökat värde jämfört med
2016

Antal deltagartimmar i studieförbund

1 945 854 st (baserat
på 2013 års siffror)

Ökat värde jämfört med
2015

Ökat värde jämfört med
2016

Andel besökare programaktiviteter
regionala kulturverksamheter
(övriga kommuner i förh. till Växjö)

62 % (baserat på
2013 års siffror i
Kulturdatabasen)

Ökat värde jämfört med
2015

Ökat värde jämfört med
2016

Andel medianlön egenföretagare
inom kulturella och kreativa näringar
(i förh. till övriga branscher)

70 % (baserat på
2012 års siffror)

75 %

80 %

Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning
Innovation/kreativitet enligt
medarbetarenkät/medarbet
arsamtal

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Delaktighet enligt
medarbetarenkät/medarbet
arsamtal

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Balanserad arbetssituation
enligt
medarbetarenkät/medarbet
arsamtal

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Ledarskap enligt
medarbetarenkät

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom Medarbetarenkät/

Ökat värde jämfört med
2016

Medarbetarsamtal
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Nuläge 2015
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Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Baslinjevärde saknas

Baslinjevärde tas fram
genom enkät

Ökat värde jämfört med
2016

Ledningssystem för
regionala utvecklingsfrågor

Saknas

Infört

Implementerat

Ekonomi

Nuläge 2015

Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör
Nöjdhet hos intressenter
(t.ex. samhandling,
delaktighet, tydlighet)

Hållbart ledningssystem

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
Fördelning av projektmedel
mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar

Baslinjevärde tas fram

Jämnare fördelning
jämfört med 2015

Jämnare fördelning
jämfört med 2016

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Uppdrag ska vara fullt finansierade
Basfinansiering av statliga
uppdrag

Ej fullfinansierade statliga
uppdrag
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1 Invånare
– Nöjda invånare med stort förtroende

1.1

Omvärldsanalys

All regional verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt i kunskap om flickor och
pojkars, kvinnors och mäns villkor och behov. Det innebär att respektera de mänskliga
rättigheterna och erkänna deras betydelse och allmängiltighet. Arbetet med regional
utveckling riktar sig dock sällan direkt till invånarna, utan verksamheten sker genom
andra intressenter så som kommuner, kulturorganisationer, lokalt näringsliv, akademi eller
föreningar.

Region Kronoberg har tilldelats det regionala tillväxtansvaret från staten, vilket
bland annat innebär ett uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS).
2015 antas en ny RUS för Kronobergs län. Strategin sträcker sig mellan 2015-2025
och är vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling. Ett delprogram
inom RUS är den regionala kulturplanen för Kronobergs län. Den regionala
kulturplanen reviderades under 2014 och är styrdokument för det kulturpolitiska
området på regional nivå. I kulturplanen görs en analys av kulturområdet i
regionen och dess förhållande till omvärlden (beskrivs även kortfattat under
Utmaningar och möjligheter).
Förändringar på nationell nivå påverkar prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet,
till exempel när det gäller hur resurser fördelas. På kulturområdet utgår de regionala
prioriteringarna från den statliga kultursamverkansmodellen som Kronobergs län ingår
sedan 2012, en modell som påverkar förutsättningarna lokalt och regionalt fortsatt under
2016-2018. Modellens syfte är att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och
variationer och föra kulturen närmare medborgarna bland annat genom att öka det
regionala inflytandet och ansvaret över statliga medel för regional kulturverksamhet och
utveckla dialogen mellan stat, region, kommuner, det professionella kulturlivet och det
civila samhället.

Den regionala kulturplanen omfattar hela det regionala kulturansvaret inklusive den
regionala kulturverksamhet som finansieras med statliga medel. Ekonomiska aspekter av
kultursamverkansmodellen med avseende på bland annat omvärldsanalys, konsekvenser
och påverkan beskrivs närmare under ekonomiperspektivet.

1.1.1

Konsekvenser och påverkan

Inträdet i kultursamverkansmodellen har medfört positiva effekter i Kronobergs
län. En samverkansmodell med tydlig organisation gällande roller och ansvar och
årscykel för dialog och samverkan mellan de aktörer som ingår i modellen (stat,
region, kommuner, det professionella kulturlivet och det civila samhället) har
byggts upp och etablerats. Ett system har införts för uppföljning av
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kulturverksamheter med statligt stöd. Kulturpolitiska frågor har hamnat högre
upp på den politiska dagordningen både lokalt och regionalt.
Kultursamverkansmodellen har skapat både utveckling och förväntningar på lokal
och regional nivå. Den statliga nivån har dock inte svarat upp mot den utveckling
som sker lokalt och regionalt. Uppräkning och medel till utvecklingsarbete har
inte motsvarat den regionala nivåns insatser och 2015 minskade staten för första
gången de statliga anslagen till regional kulturverksamhet. Detta kommer att få
konsekvenser för modellens legitimitet framöver och regionens möjligheter att
förvalta de investeringar som gjorts. Det handlar då framförallt om fyra
omfattande utvecklingsprojekt som finansierats med regionala och statliga
utvecklingsmedel och som inneburit att länet haft möjlighet att kraftsamla kring
fyra prioriterade områden: professionell dans (Regionteatern Blekinge
Kronoberg), kulturarv (Kulturparken Småland och Kulturarvscentrum Småland)
bild- och form (Kulturparken Småland och en processgrupp bestående av
regionala aktörer med bild- och formuppdrag) samt det fria ordet (Växjö
kommun). Se även ekonomiperspektivet.

1.1.2

Utmaningar och möjligheter

Den regionala kulturplanen reviderades under 2014. De aktörer som ingår i
kultursamverkansmodellen i Kronobergs län (stat, region, kommuner, civila
samhället och det professionella kulturlivet) har tillsammans beskrivit länets
övergripande nuläge och utmaningar på kulturområdet, vilket i sig innebär goda
möjligheter för samhandling och förflyttning från nuläge till målläge. De
övergripande utmaningar som formulerats är:








Tillgång till kultur i hela länet (bl a. utmaningar kopplade till
kommunernas olika förutsättningar att ta emot ett kulturutbud,
urbanisering, institutionstäthet centrerad till Växjö)
Kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse (bl a. får
kulturorganisationernas strategier för att nå ut med sitt utbud och möta
upp den ovan beskrivna utmaningen konsekvenser för möjligheterna att
utveckla spetsverksamheten och därigenom öka den konstnärliga
förnyelsen i länet)
Publikarbete och deltagarkultur (globalisering och digitalisering innebär
nya utmaningar för kulturorganisationerna med avseende på förhållandet
till publiken och publikens förväntningar, till exempel på möjligheter till
deltagande)
Internationalisering (låg grad av internationalisering i länet vilket påverkar
möjligheterna till utbyten och konstnärlig förnyelse)
Strukturomvandling (ensidig näringsstruktur i länet men stor potential i de
kulturella och kreativa näringarna)

I den regionala kulturplanen fördjupas analysen kring nuläge och utmaningar på
kulturområdet i länet. Där beskrivs även nuläge och utmaningar utifrån respektive
kulturområde, t.ex. scenkonst, kulturarv, bild- och form. I den regionala
kulturplanen sammanfattas också länets unika och omfattande kulturella
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infrastruktur som är central vad gäller möjligheterna att möta upp utmaningarna
och göra skillnad på kulturområdet.

1.2

Nuläge

Antagandet av både en ny övergripande RUS och den regionala kulturplanen, som är ett
delprogram inom RUS, utgör styrkor då det möjliggör tydligare prioriteringar inom det
regionala utvecklingsarbetet, med utgångspunkt i de utmaningar som länet står inför. En
styrka är också det arbetssätt som både RUS och kultursamverkansmodellen innebär,
vilken lägger grunden för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete genom arbetsmetoden
”gröna tråden”. Metoden innebär att hållbarhet ska gå som en grön tråd genom alla led i
arbetet. Arbetsmetoderna kopplade till RUS påverkar även möjligheterna till att
förverkliga den regionala kulturplanen.

Det nuläge, som också visar på utmaningarna och svagheterna i regionen, och som ligger
till grund för insatserna som prioriteras i den regionala kulturplanen beskrivs ovan.
Fördjupad analys av nuläge och utmaningar ges i den regionala kulturplanen.

Mål
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att den regionala
kulturpolitiken ska arbeta för det övergripande målet ett innovativt kulturliv med bredd
och spets. Detta ska kulturpolitiken göra genom att stötta den konstnärliga
utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets medborgare. Ett innovativt
kulturliv med bredd och spets skapas genom utvecklingsarbete kring
nedanstående sex medborgarperspektiv/invånarperspektiv:







Du ska ha möjlighet att uppleva ett kulturutbud av hög kvalitet som
speglar samhället utifrån en mångfald av uttryck
Du ska få ökad tillgång till mötesplatser och kulturutbud
Du ska få stöd att utveckla eget skapande och möjlighet att dela med dig
av kunskap och idéer, samskapa och arrangera kultur med andra
Kan du själv inte ta dig till kulturen så ska kulturen komma till dig
Du ska få ökade möjligheter att påverka förändringar av det offentliga
rummet
Du som är professionell kulturskapare ska få bättre förutsättningar att
verka i länet

Nedan beskrivs de kvantitativa indikatorer som följer upp det övergripande målet
och medborgarperspektiven/invånarperspektiven. Uppföljning är en viktig del av
kultursamverkansmodellen och görs årligen både kvantitativt och kvalitativt enligt
de statliga riktlinjerna (utöver de angivna indikatorerna nedan).
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Nuläge 2015

Målvärde 2016
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Långsiktigt mål
2018

Ett innovativt kulturliv med bredd och spets:
-

-

Du ska ha möjlighet att uppleva ett kulturutbud av hög kvalitet som speglar samhället utifrån en mångfald av uttryck
Du ska få ökad tillgång till mötesplatser och kulturutbud
Du ska få stöd att utveckla eget skapande och möjlighet att dela med dig av kunskap och idéer, samskapa och
arrangera kultur med andra
Kan du själv inte ta dig till kulturen så ska kulturen komma till dig
Du ska få ökade möjligheter att påverka förändringar av det offentliga rummet
Du som är professionell kulturskapare ska få bättre förutsättningar att verka i länet

Kvalitativ bedömning expertgrupp

Baslinjevärde tas
fram genom enkät

Ökat värde jämfört med
2015

Ökat värde jämfört med
2016

Besöksantal regionala
kulturverksamheter (per 1000
invånare)

996 st (baserat på
2013 års siffror i
Kulturdatabasen)

Ökat värde jämfört med
2015

Ökat värde jämfört med
2016

Antal deltagartimmar i studieförbund

1 945 854 st (baserat
på 2013 års siffror)

Ökat värde jämfört med
2015

Ökat värde jämfört med
2016

Andel besökare programaktiviteter
regionala kulturverksamheter
(övriga kommuner i förh till Växjö)

62 % (baserat på
2013 års siffror i
Kulturdatabasen)

Ökat värde jämfört med
2015

Ökat värde jämfört med
2016

Andel medianlön egenföretagare
inom KKN (i förh till övriga
branscher)

70 % (baserat på
2012 års siffror)

75 %

80 %

1.3 Strategi
Vi förflyttar oss från nuläge till målläge – ett innovativt kulturliv med bredd och
spets – med hjälp av tre prioriteringar som präglar utvecklingsarbetet på
kulturområdet 2015-2017:




Stärka förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse
Utveckla publikarbete och förutsättningar för deltagarkultur
Öka samhandling mellan politikområden

De här tre prioriteringarna svarar upp mot de utmaningar och behov som
formulerats gemensamt av de aktörer som ingår i kultursamverkansmodellen i
Kronobergs län, med utgångspunkt i den kulturella infrastrukturens nuläge. De
insatser som konkret ska ligga till grund för förflyttningen från nuläge till målläge
beskrivs i kulturplanens sista kapitel. Alla insatser ska bidra till de nationella och
regionala kulturpolitiska målen och kvalitetssäkras utifrån de horisontella
perspektiven – barn och unga, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.
Insatserna planeras och beskrivs i verksamhetsplan.
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2 Medarbetare
– Medarbetare som trivs och utvecklas, en attraktiv arbetsgivare, delaktighet som skapar en god
arbetsmiljö

2.1 Omvärldsanalys
Det regionala utvecklingsarbetet påverkas bland annat av nationella direktiv och
utvecklingen i omvärlden. Till exempel påverkas möjligheter till finansiering och
projektverksamheten av utlysningar under perioden. Detta påverkar regionala
prioriteringar och därmed medarbetarna.
Forskning visar att en attraktiv arbetsplats kännetecknas av såväl en god fysisk
miljö som ett gott socialt arbetsklimat, där medarbetarna respekterar varandra och
där det finns utrymme för samarbete och diskussioner om idéer och gemensamma
problemställningar. En dynamisk arbetsplats med varierande och utmanande
arbetsuppgifter, möjlighet till utveckling och eget ansvar, tid för medarbetarna att
tänka och vara kreativa och stöttande chefer bidrar ytterligare till ett trivsamt och
innovativt arbetsklimat.
Organisationens styrning är av vikt för medarbetarnas trivsel. Trenden går mot
högre grad av resultatmätning och produktionskrav och ett högt ansvarstagande
från den enskilde medarbetaren. Nya managementmetoder poängterar vikten av
att öka medvetenheten hos medarbetarna om varför vi gör det vi gör. Att förstå
organisationens mål och strategiska inriktning och hur de egna arbetsuppgifterna
relaterar till dessa leder till ökad motivation och drivkraft hos medarbetarna.

2.1.1

Konsekvenser och påverkan

Avdelningens medarbetare jobbar i en regional utvecklingskontext och har ofta en
processledande roll. Avdelningens dynamiska karaktär, med en ständigt
föränderlig omvärld och förändringar i nationella prioriteringar, leder till krav på
medarbetare som klarar en miljö med hög förändringstakt och låg nivå av
styrning.
Ett högt ansvarstagande och ambitionsnivåer från den enskilde, i kombination
med ökade krav på produktivitet och resultatmätning, medför samtidigt en risk
för hög arbetsbelastning och stress.

2.1.2

Utmaningar och möjligheter

Bildandet av Region Kronoberg innebär nya roller och krav för medarbetarna. En
utmaning är att avdelningen behöver hitta nya arbetsformer och rutiner som
passar den nya organisationen. Region Kronoberg innebär också en organisation
med betydligt fler medarbetare, vilket bland annat yttrar sig i längre ledtider och
fler administrativa system. Att bibehålla ett flexibelt arbetssätt där medarbetarna
känner att de ges utrymme för eget ansvarstagande är en utmaning.
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En utmaning är vidare att tydliggöra medarbetarnas roller och ansvar samt att
skapa en arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning.

2.2

Nuläge

Regionbildningen 2015 innebär en omorganisering av f.d. Landstingets och f.d.
Regionförbundet södra Smålands verksamhet. Såväl den politiska organiseringen som
tjänstemannaorganisationen organiseras om. Administrativa system byts ut och den
fysiska arbetsplatsen förändras. För de medarbetare som tidigare varit anställda av
regionförbundet, har också organisationens roll förändrats – från medlemsorganisation
till ett direktvalt politiskt organ med eget beslutsmandat. För medarbetarna kan detta
komma att innebär såväl styrkor som svagheter, till exempel i form av ökade
förutsättningar för sektorsöverskridande arbete men också ökad risk för stress relaterat
till övergångsprocessen.

Omorganiseringen innebär för vissa medarbetare även förändrade ansvarsområden och
arbetsformer. En svaghet är att det initialt saknas strukturer och gemensamma målbilder
för avdelningen. Ett arbete behöver därför göras med att skapa samsyn kring
gemensamma utmaningar och uppdrag.

Medarbetarna driver självständigt utvecklingsfrågor, vilket innebär ett ansvar att ha god
kunskap om sakfrågorna, förmåga till analys och kontinuerlig omvärldsbevakning. Det är
centralt att ledarskapet stärker medarbetarna i deras roller, såväl när det gäller
kompetensutveckling som att ge stöd till medarbetarna i deras roll som pådrivare av
utvecklingsfrågor.

Medarbetarna på avdelningen är engagerade och kompetenta. Detta är en styrka i sig. Det
höga engagemanget kan dock bidra till en för hög arbetsbelastning. Arbetet som bedrivs
av medarbetarna har en stark koppling till politiken, vilket även det påverkar
arbetssituationen på olika sätt.

En regional innovationsstrategi antas 2015. Strategin pekar bland annat på värdet av att
skapa utrymme för innovation på arbetsplatser. Strategin innebär ett tydliggörande av
prioriteringar för innovationsarbetet, vilket också bör appliceras på Region Kronoberg
internt. Strategin är en styrka för det fortsatta interna arbetet då det pekar ut riktlinjer och
verktyg för innovationsarbetet.

Mål
Beskriv önskad utveckling 2016-2018.


En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig
arbetsbelastning.
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Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

REGION KRONOBERG

Långsiktigt mål
2018

En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning
Innovation/kreativitet enligt
medarbetarenkät/medarbetarsamtal

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Delaktighet enligt
medarbetarenkät/medarbetarsamtal

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Balanserad arbetssituation enligt
medarbetarenkät/medarbetarsamtal

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Ledarskap enligt medarbetarenkät

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
Medarbetarenkät/

Ökat värde jämfört med
2016

Medarbetarsamtal

2.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen:


Delaktiga och ansvarstagande medarbetare



Ta tillvara medarbetarnas innovativa förmåga



Stärka medarbetarna i deras roll som pådrivare av utvecklingsfrågor



Aktivt arbete med prioriteringar för att uppnå en balanserad
arbetssituation
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3 Verksamhetsutveckling
– Ledningssystem för hållbar regional utveckling, kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling,
effektiva processer för bättre kvalitet och lägre kostnader, forskning och utveckling och
evidensbaserad praktik för bättre kvalitet

3.1

Omvärldsanalys

Regionalt utvecklingsarbete handlar om att identifiera områden som är av särskild vikt för
länet att utveckla. Detta sker till exempel genom den regionala utvecklingsstrategin och
understrategier till denna, vilka pekar ut utmaningar och prioriteringar som länet bör
arbeta långsiktigt med. Samtidigt finns en rad faktorer i omvärlden som påverkar det
regionala utvecklingsarbetet, och därmed verksamhetsutvecklingen. Förändringar i
riktlinjer och direktiv på nationell nivå påverkar prioriteringar inom det regionala
utvecklingsarbetet, till exempel hur resurser fördelas inom kultursamverkansmodellen.

Exempel på nationella riktlinjer och krav som påverkar verksamheten 2016-2018 är.










Regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken
Kulturrådets uppdrag om hbt-personers villkor och förutsättningar inom
kulturområdet
Ökade krav på jämställdhetsintegrering och mångfaldsintegrering
Ökande krav på uppföljningssystem och analys
Kriterier för kvalitativ och kvantitativ uppföljning till Kulturrådet
Kriterier för kvalitetförstärkande insatser på scenkonstområdet
Nationella krav på regionen för att främja nationella minoriteter och i
synnerhet romers kultur och kulturarv.
Uppföljning av efterlevandet av MU-avtalet (Medverkans- och
utställningsavtalet).

Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetsutvecklingen är den regionalisering som
pågår, där det finns en tendens att staten lägger större ansvarsområden på regional nivå.

Trenden inom regionalt utvecklingsarbete är att arbeta med samhandling i syfte att nå
målen. Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv
samhandling mellan politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Det innebär att föra
samtal och att skapa samsyn om vad som bör göras och hur.

3.1.1

Konsekvenser och påverkan

Den påverkan som omvärlden har på det regionala utvecklingsarbetet får konsekvenser
för verksamhetsutvecklingen på olika sätt. Snabba förändringar i omvärlden och
förändringar i nationella riktlinjer kan innebär att prioriteringar helt behöver göras om.
Nya ansvarsområden innebär att nya arbetsmetoder och rutiner behöver utvecklas. Det är
av vikt att verksamheten är flexibel, har snabb förmåga att ställa om till nya prioriteringar
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och har god förnyelseförmåga. Verksamheten behöver också förhålla sig till det faktum
att mandatet för att driva utvecklingsfrågor ser olika ut inom avdelningens områden.

Det regionala utvecklingsarbetet påverkas av intressenternas (inklusive
driftsorganisationernas) möjligheter till att resurssätta samhandling och av det lokala
engagemanget. Att befolkningen och de ekonomiska resurserna i många av länets
kommuner krymper leder till försämrade möjligheter för kommunerna att resurssätta
samhandling. En annan konsekvens av att länets kommuner krymper är förfrågningar
från kommunerna om att fler utvecklingsinitiativ ska samordnas på regional nivå.
3.1.2

Utmaningar och möjligheter

Regionbildningen medför ökade möjligheter till att ta ett helhetsgrepp om det regionala
utvecklingsarbetet. Samtidigt finns en utmaning i att kommunicera den nya
organisationens ansvarsområden och uppdrag. Här ligger bland annat en utmaning i att
balansera förfrågningar/initiativ om regionala utvecklingsinsatser som kommer från
länets kommuner med Region Kronobergs grundläggande uppdrag som regionalt
tillväxtansvarig och regional kulturansvarigt.

Regionalt utvecklingsarbete är en kontinuerlig process, där Region Kronoberg
ansvarar för samordningen av det regionala utvecklingsarbetet och där ett flertal
intressenter bidrar till denna process. Detta innebär att Region Kronoberg
administrerar många möten, till exempel nätverksmöten, dialoger och
information. En utmaning kopplat till detta är att skapa former för samhandling,
där intressenterna kan vara delaktiga på ett för dem hållbart sätt, till exempel
genom effektivare mötesformer.
3.2

Nuläge

Många regionala utvecklingsfrågor går in i varandra. Prioriteringar inom
kompetensförsörjning, skola och utbildning, näringslivsutveckling, kultur, innovation,
folkhälsa och infrastruktur påverkar varandra. Många gånger sker arbetet mot samma
externa aktörer, med ett stort antal möten som resultat. Detta skapar både möjligheter
och utmaningar. En risk finns för ineffektivitet om vi arbetar i stuprör, utan kännedom
om vad som sker inom andra områden. Styrkor är att vi kan skapa synergieffekter genom
ett sektorsöverskridande arbetssätt, där vi samlas kring gemensamma utmaningar som vi
tillsammans arbetar för att lösa.

Avdelningen för regional utveckling arbetar redan idag i många fall sektorsöverskridande.
Verksamheten sträcker sig över regionens administrativa indelning, med verksamhet som
rapporteras till Region Kronobergs samtliga politiska nämnder. Gränsöverskridande
arbete genomförs även med externa aktörer, så som Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet.
För att effektivisera våra resurser behöver vi arbeta ännu mer med ett systematiskt
processtänk.

En stor del av regionens arbete sker genom utförarorganisationer, till exempel ägda bolag
eller organisationer som får driftstöd. För att även dessa organisationers arbete ska ligga i
linje med regionala strategier krävs ett kontinuerligt arbete med styrning och uppföljning.
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Ett hållbart ledningssystem är grundläggande i utformandet av en hållbar arbetsmetod.
RUS pekar ut att Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, Svensk
Standard SS 854000:2014, ska användas som vägledning, vilket är en styrka för det försatta
arbetet med att utveckla fungerande arbetsmetoder.

Regionalt utvecklingsarbete handlar i mångt och mycket om att identifiera ett
antal områden som är extra relevanta för länet att prioritera. I RUS och Regional
kulturplan för Kronobergs län, pekas ett antal utmaningar och prioriteringar ut,
som ligger till grund för ett långsiktigt utvecklingsarbete. Samtidigt som vi arbetar
långsiktigt med dessa prioriteringar behöver vi löpande se över vårt arbete och
vara öppna för omprioriteringar. Omvärlden påverkar det regionala
utvecklingsarbetet i hög grad. Förutom att anpassa oss till det som sker i
omvärlden behöver vi också dra lärdom av fakta och beprövad erfarenhet, det vill
säga arbeta evidensbaserat.
Ett sätt att följa förändringar som sker i omvärlden samt att lära av
evidensbaserad praktik är att aktualitetspröva gällande regionala strategier och
policys. I RUS fastslås att det regionala utvecklingsarbetet ska kopplas till en
ettårs- och fyraårscykel för uppföljning, lärande och dialog. Den regionala
kulturplanen följer en struktur för organisation och årlig årscykel.
Mål
Beskriv önskad utveckling 2016-2018.


Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör



Hållbart ledningssystem

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Baslinjevärde saknas

Baslinjevärde tas fram
genom enkät

Ökat värde jämfört med
2016

Saknas

Infört

Implementerat

Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör
Nöjdhet hos intressenter
(t.ex. samhandling,
delaktighet, tydlighet)

Hållbart ledningssystem
Ledningssystem för
regionala utvecklingsfrågor

3.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen:


Tydliggörande av Region Kronobergs erbjudande – ansvar, roller och
kompetenser



Ändamålsenliga former för samhandling och intressenters delaktighet
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Tydlig styrning av driftsorganisationer



Ett utmaningsdrivet arbetssätt



Effektiva mötesformer



System för lärande och uppföljning

REGION KRONOBERG

4 Ekonomi
– En hållbar ekonomi i balans, långsiktig planering, investering för framtiden

4.1 Omvärldsanalys
Kultursamverkansmodellen innebär en flernivåstyrning i praktiken där regionen
tar ansvar för att uppfylla både de nationella och de regionala kulturpolitiska
målen. Region Kronoberg erhåller årligen ett beslut om statlig finansiering till
kultursamverkansmodellen i enlighet med förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Beslutet tas av
Statens kulturråd och i beslutet anges särskilda villkor för stödet. Statlig
finansiering för att genomföra strategiskt arbete enligt nationella krav och
riktlinjer erhålls normalt inte. Statsbidraget får inte användas till administrativa
kostnader relaterade till samverkansmodellen.
I anslagsfördelningen 2015 sänkte staten för första gången anslaget sedan
modellens införande. Den totala anslagsutvecklingen av det statliga anslaget har
varit låg och inte följt löne- och prisomräkningsindex. Anslagsutvecklingen på
regional nivå ökat med 8 miljoner kronor sedan 2012 vilket omfattar löne- och
prisomräkningsindex, utökade driftanslag och nya driftanslag.
Under föregående kulturplaneperiod har kulturplanens prioriteringar och insatser
genomförts med stöd Kulturrådets utvecklingsmedel, som har varit sökbara för
regionen. Dessa har bidragit till att utöka den samlade finansieringen till
kultursatsningar i länet med 5 miljoner kronor under 2012-2014. Satsningarna har
varit projekt som även medfinansierats med projektmedel av dåvarande
Regionförbundet södra Småland. Under 2015 har de sökbara medlen för
utveckling av regional kulturverksamhet minskat avsevärt hos Kulturrådet och
inga ökningar har aviserats inför kommande kulturplaneperiod 2015-2017.
Regionen och kommunerna tar olika stort ansvar för olika typer av
kulturinstitutioner och verksamheter och kommunerna är en viktig part i
kultursamverkansmodellen. Kommunerna har huvudansvaret för många av de
kulturpolitiska breddinsatserna som till exempel kulturskola och stöd till det lokala
föreningslivet. Förutsättningarna på lokal nivå för att samverka om
utvecklingsinsatser och att samfinansiera verksamheter med regionen skiljer sig åt.
Regionen får ta ett större ansvar för att tillhandahålla kultur i hela länet.
4.1.1

Konsekvenser och påverkan

Såväl ofinansierade nationella krav och förändringar i prioriteringar får
ekonomiska konsekvenser för organisationen i och med att arbetet måste
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resurssättas. I vissa fall kan det skapas utrymme för kortsiktig finansiering genom
projektmedel, men på lång sikt ska verksamheten finansieras med egna medel
vilket kan innebära att omprioritering av regionens övriga verksamhet behöver
göras.
Som beskrivits i omvärldsanalysen har satsningar gjorts gällande både förvaltning
och utveckling av de verksamheter inom kulturområdet som regionen har ansvar
för. Då staten inte följer med i anslagsutveckling innebär det att ett större ansvar
faller på den regionala nivån. Detta gäller förvaltning av de bolag där regionen är
ägare och övriga organisationer där regionen har ett huvudmannaskap. Det gäller
även de utvecklingsinsatser som ligger i linje med den nationella och den regionala
kulturpolitiken där ett delat ansvar finns för de processer som inletts, exempelvis
när det gäller utvecklingen av dansens närvaro i länet.

4.1.2

Utmaningar och möjligheter

En central utmaning för avdelningen Regional utveckling är att resurssätta
ofinansierade statliga uppdrag. Kultursamverkansmodellen är ett av dessa
områden som också är en grundläggande del i verksamheten och bör därför
resurssättas på lång sikt.
Projektfinansiering innebär en möjlighet att utveckla och testa nya idéer och
arbetsmetoder. Alla satsningar är inte framgångsrika men även projekt som inte
uppnår målen leder till lärande. Detta innebär dock också en ekonomisk risk, då
det inte är säkert att projektet uppnår önskade resultat. Det ligger också en
utmaning i att förvalta investeringar som gjorts i projektform, i de fall de varit
lyckade och bör implementeras i ordinarie verksamhet. Här krävs en plan i god tid
före avslut för hur långsiktig finansiering ska säkerställas, där driftsfinansiering är
ett alternativ. Att upprätta tydliga planer för projekts avslutande innefattas också i
denna förvaltning.
En utmaning på kulturområdet är också de regionägda bolagens behov av
långsiktiga lösningar gällande lokaler där ekonomin påverkar verksamhetens
möjligheter att svara upp mot ägarnas förväntningar. Gällande Kulturparken
Småland inkl. Emigrantinstitutet, kommer ett ägarsamråd att genomföras inför
kulturnämnd 2015-03-12. På ägarsamrådet kommer en långsiktig modell för drift,
hyreskostnader och investeringar i byggnader att diskuteras av ägarna. Slutsatsen
från ägarsamrådet kommer att tas hänsyn till på kulturnämndens sammanträde där
beslut tas om yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för
kulturnämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.

4.2 Nuläge
Tjänstemannaorganisationen på kulturområdet förstärktes i samband med inträdet
i kultursamverkansmodellen 2012. Sedan dess har dock
tjänstemannaorganisationen försvagats. Detta samtidigt som
kultursamverkansmodellen har inneburit en ökad administration och innebär
ofinansierat strategiskt arbete för att uppnå nationella mål. Parallellt med detta har
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ett flertal omfattande utvecklingsprocesser startats upp med hjälp av extern
finansiering för att förverkliga målen i den regionala kulturplanen. I och med
regionbildningen och den nya politiska organisationen så tar också
tjänstemannaorganisationen på kulturområdet ett större ansvar för det politiska
arbetet jämfört med tidigare.
I nuvarande finansieringsmodell på regional nivå finns i huvudsak långsiktiga
driftstöd och utvecklingsmedel för syfte att uppfylla kulturplanens målsättningar.
Det råder idag obalans i fördelningen av dessa projektmedel mellan kvinnor och
män. Det finns även en ökad efterfrågan på projektmedel och efterfrågan på att
regionen ska tillhandahålla medel som är särskilt riktade till kulturproduktioner.
Sammanlagt ger regionen driftstöd till 40 st organisationer inom det professionella
kulturlivet och det civila samhället. Av regionens kulturbudget är
museiverksamhet, teater, musik och studieförbund de områden som får störst
ekonomiskt driftstöd. De områden som får mindre ekonomiskt stöd är bibliotek
och litteratur, film, dans, hemslöjd och bild och form. Från länets
kulturorganisationer finns det även en önskan om utökade driftstöd och nya
driftstöd.

4.3 Mål
Mål för perioden 2016-2018:


Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt



Nya uppdrag ska vara fullt finansierade

Ekonomi

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
Fördelning av projektmedel
mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar

Baslinjevärde tas fram

Jämnare fördelning
jämfört med 2015

Jämnare fördelning
jämfört med 2016

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Uppdrag ska vara fullt finansierade
Basfinansiering av statliga
uppdrag

Ej fullfinansierade statliga
uppdrag

4.4 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen:


Jämställdhetsintegrering av utvecklingsinsatser



Förvalta pågående och genomförda investeringar



Samordning av liknande verksamheter inom organisationen
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Understödja långsiktighet i förvaltning och i strategiska utvecklingsinsatser

4.5 Verksamhetens driftram
Kulturområdet har jämfört med andra områden inom avdelningen Regional
utveckling ett ansvar för både den interna verksamheten och de regionägda
bolagen samt för ett stort antal externa verksamheter via driftanslag.
Sammanlagt har 11 st. äskanden om utökade och nya driftstöd inkommit till
kulturnämnden inför budget 2016 om totalt 6 237 500 kr. 8 st. av dessa är
äskanden om utökade årliga anslag och 3 st. är äskanden om nya anslag.
Kulturområdet arbetar inte med regelmässiga äskanden i budgetprocessen och det
finns idag inga särskilda principer för konsekvensanalys eller intressentanalys i
beredandet av äskanden. Det stora antalet äskanden tros delvis bero på
föregående dialogprocess i framtagandet av den nya kulturplanen, delvis på att
kulturorganisationerna känner till bildandet av den nya organisationen Region
Kronoberg.
Av verksamheten inom nämndens ansvarsområde finns särskilt ansvar för den
interna verksamheten och för de ägda bolagen. I en samlad bedömning kan
konstateras att prioriteringar behöver göras gällande utvecklingsinsatser inom
ramen gällande kulturpolitiska styrdokument - den regionala kulturplanen.
Verksamheters möjlighet till nya driftanslag behöver tas i beaktande och till
befintliga externa verksamheter att utveckla sin verksamhet genom utökade
anslag.
4.5.1

Kultursamverkansmodellen – tjänstemannaorganisation

Kultursamverkansmodellen har inneburit en ökad administration för
tjänstemannaorganisationen. Nationella krav och prioriteringar som följer med
samverkansmodellen; krav på uppföljning, analys, genomförande av
funktionshinderspolitiken, jämställdhetsintegrering och mångfaldsintegrering,
dialog med samverkansparterna i modellen osv. är idag ofinansierat från staten.
Det innebär att de regionala resurser i tjänstemannaorganisationen som innan
inträdet i modellen, gått till stöd och dialog med regionens driftsorganisationer på
kulturområdet, t.ex. studieförbunden och ungdomsorganisationerna har
prioriterats ned till förmån för de statliga kraven.
Bildandet av Region Kronoberg ställer också nya krav. I den nya organisationen
tar kulturområdet ett större ansvar för tjänstemannastödet till det politiska arbetet
jämfört med tidigare. Detta innebär att en del av resurser som finns till förfogande
inom de 2,6 tjänst, har fördelats om inom förvaltningsuppdraget och i
utvecklingsarbetet till stöd till nämnden.
Konsekvenserna av att tjänstemannaorganisationen inte förstärks för att väga upp
de statliga kraven och stöd till det regionala politiska arbetet, är fortsatt hård
prioritering inom organisationen. Det innebär också svårigheter att genom ett
begränsat utvecklingsarbete nå att de målsättningar som satts upp i den regionala
kulturplanen.
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I verksamhetens driftram prioriteras därför volymförändring med motsvarande 1
tjänst.
4.5.2

Regionägda bolag

När det gäller ansvaret för de ägda bolagen – Musik i Syd, Kulturparken Småland
och Regionteatern Blekinge Kronoberg, har ägartillskott för upprätthållande av
ordinarie verksamhet och långsiktig utveckling gjorts i olika stor utsträckning.
Kulturparken Småland erhåller ett extra ägartillskott till verksamheten enligt en
trappstegsmodell beslutad 2015. Från 2017 och framåt uppgår utökningen av
driftanslaget till 600 000 kr per år. Musik i Syd har enligt samma modell fått ett
ägartillskott till verksamheten. Från 2017 och framåt uppgår utökningen av
driftanslaget till 600 000 kr per år.
Den enda av de regionägda bolag som inte prioriterats i extra ägartillskott under
de senaste åren är Regionteatern Blekinge Kronoberg. Regionteatern Blekinge
Kronoberg är länets länsteaterinstitution. Bolaget ägs gemensamt av Region
Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun. Regionteatern producerar
scenkonst för barn, unga och vuxna, och är en av Sveriges största länsteatrar.
Sedan 2012 har ett omfattande arbete bedrivits i utvecklingen av den moderna
regionala scenkonstinstitutionens ordinarie uppdrag. Med stöd i
kultursamverkansmodellen har dansens utveckling prioriterats i verksamheten.
Regionteatern har sedan flera år tillbaka aviserat att det allt större ansvaret att
också omfatta dans ökar kraven på personalkostnader, produktionskostnader,
inköp, marknadsföring och behovet av ändamålsenliga lokaler.
En dialog mellan Regionteatern och samtliga ägare har förts vid flera tillfällen.
Där konstateras att samtliga ägare har en positiv hållning till utvecklingen av
dansen. Den statliga nivån har under 2012-2015 medfinansierat danssatsningen
med utvecklingsmedel om totalt ca 2 miljoner kr där storleken på anslaget är ett
av de största i landet i utdelade utvecklingsbidrag. Kulturrådet har uttrycket ett
fortsatt intresse för att stödja dansutvecklingen vid Regionteatern. Satsningar på
scenkonst och dans är uttryckt i regeringens regleringsbrev till Kulturrådet och i
Kulturrådets budgetunderlag.
Ett utökat driftanslag till Regionteatern Blekinge Kronoberg är motiverat utifrån
utvecklingen till en modern scenkonstinstitution. Det är även motiverat utifrån att
regionen tar ett fortsatt ansvar för den satsning som har initierats i den regionala
kulturplanen gällande utveckling av dansverksamheten. Därigenom stärks
förutsättningarna för kulturens egenvärde och ökar den konstnärliga förnyelsen i
länet. Om ett ägartillskott uteblir får det konsekvenser för Regionteaterns fortsatta
utveckling och för måluppfyllelsen i den regionala kulturplanen. I verksamhetens
driftram prioriteras därför volymförändring med 1,1 miljoner kr.
4.5.3

Projekt till process

Av de utvecklingsinsatser i den regionala kulturplanen som föreslås övergå från
projekt till process prioriteras Det fria ordet samt Konstområdet.
”Kronoberg utvecklar en plattform för det Fria ordet” bedrivs i projektform
tillsammans med Växjö kommun och med statlig, regional och kommunal
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medfinansiering t. om. 2015. Växjö är fristad för förföljda författare och 2014
invigdes Det fria ordets hus som förenar det småländska litterära arvet med
yttrandefrihet. Huset är en plattform för kreativ och pedagogisk verksamhet och
är en resurs för författare, skribenter, litterära sällskap, skolor, bibliotek, civila
samhället och många fler. I verksamhetens driftram prioriteras volymförändring
med motsvarande 0,5 tjänst för fortsatt samfinansiering av verksamhetsledare.
”Kronoberg utvecklar konstområdet” har bedrivits i projektform med statlig och
regional medfinansiering. Projektet har omfattat ett strategiskt utvecklingsarbete
för att utveckla konstområdet i länet. Arbetet har samlat företrädare från länets
konstverksamheter, berörda politiker och tjänstepersonal m.fl. Det finns behov av
en regional konstutvecklare i länet för att vara en samlande resurs. En
konstutvecklare tillsätts i projektets sista år 2015. I verksamhetens driftram
prioriteras volymförändring med motsvarande 1 tjänst för fortsatt finansiering av
konstutvecklare.

4.5.4

Övriga verksamheter

Region Kronoberg ger årligen tre olika typer av bidrag till ett 15-tal
ungdomsorganisationer i länet; i enlighet med beslutade bidragsregler. I samband
med att fullmäktige i budget fastställer ett ramanslag för ungdomsorganisationerna
beslutas nivåerna för Grundbidrag, Medlemsbidrag och Ledarutbildningsbidrag.
Ramanslaget föreslås följa 2015-års nivå. Nivåerna för bidragen till
ungdomsorganisationerna 2016 föreslås till följande: Grundbidrag 10 000 kr.
Medlemsbidrag 155 kr i spannet upp till 250 medlemmar. Ledarutbildningsbidrag
200 kr/dag och deltagare.
Gällande möjlighet för verksamheter att erhålla nya driftanslag samt utökande
anslag till befintliga externa verksamheter, görs bedömningen att detta inte kan
prioriteras i budget 2016.
Alla verksamheter inom driftramen föreslås få en löpande uppräkning enligt löneoch prisomräkningsindex.
Förslag till volymförändringar i driftram (tkr)

2016

2017

2018

Kultursamverkansmodellen – 1,0 tjänst

800

800

800

Regionteatern Blekinge Kronoberg

1 100

1 100

1 100

Projekt till process – Konstutvecklare 1,0 tjänst

800

800

800

Projekt till process – Fria ordet 0,5 tjänst

400

400

400

Totalt

3 100

3 100

3 100

4.6

Investeringsbehov
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Förslag till budget 2016 (2017-2018)
Grimslövs folkhögskola
1

Hemställan

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola hemställer om en ram på totalt 9 800 100 kronor
(6 984 100 intern ram +2 786 000 extern ram) inklusive ökade kostnader för ekologiska
livsmedel (29 900 kr för 2016) men exklusive prisuppräkningar, med uppdraget att bedriva
utbildningsverksamhet 2016 i enlighet med plan.
Sammanfattning
Grimslövs folkhögskola är en angelägen verksamhet för länet och regionen. Det gäller som
kunskaps- friskvårds- och utvecklingskälla i ett individ- och elevperspektiv och som en
förstärkning av regionens attraktionskraft. Verksamheten på Grimslövs folkhögskola präglas
av demokratiska värderingar, samarbete och tydlig friskvårds- kultur- och
folkbildningsprofil. Vi utgår från en helhetssyn på människan, som syftar till personlig
utveckling och stärkt självförtroende. Utbildningarna stimulerar till aktivt kunskapssökande
och skapande.
Vi ger våra deltagare möjlighet till personlig utveckling med fokus på hälsa, friskvård och
kultur, samt redskap för att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen.
Alltfler av våra deltagare har olika svårigheter med sig, som skulle kunna belasta sjukvården
och regionen, om vi som folkhögskola inte skulle ges möjlighet att erbjuda möjlighet till
utveckling och som man uttrycker ”den bästa tiden i mitt liv”.
Vårt förslag till budget och verksamhet för 2016 bygger på samma antal deltagare på våra
långa kurser som i utbud och inriktningsmål för läsåret 2014/2015.
Antalet sökande till respektive kurs kommer liksom tidigare att avgöra vilken/vilka kurser
som kommer att genomföras. Det kommer också fortsättningsvis att finnas ett behov av att
satsa på vidareutbildning av befintlig personal, men också att använda sig av andra former för
att tillgodose behovet av spetskompetens. Samarbete med andra aktörer, som kursen
Funktionsnedsättning i det nutida samhället är exempel på, är ett utmärkt sätt att få tillgång till
olika spetskompetenser.
Vår enhets vision är: Att göra skillnad
Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska upplevas som en förändring i positiv riktning
för deltagaren, och det harmonierar vi med vårt uppdrag från landstingsfullmäktige, att
bedriva utbildning med inriktning på hälsa, friskvård och kultur och Region Kronobergs
vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län.
Allt detta överensstämmer också väl med nedanstående 4 syften för statens ekonomiska
stöd till folkbildningen:

Förslag till Budget och Verksamhetsplan 2016 (-2018)

Vårt uppdrag utgår både från vår huvudman Region Kronoberg
och statens syften med bidrag till folkbildningen nämligen att:
 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla
demokratin,
 bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
(genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället,
 bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet
Följande verksamhetsområden är fastställda för folkbildningen
och dessa utgör i särskild hög grad motiv för statens stöd:
Bildning & sammanhang
Folkbildningen möter ett växande behov av bildning i en tid av
informationsöverflöd och komplexa globala förändringar. Vi skapar
förutsättningar för lärande som möter människors behov av
sammanhang, insikt och personlig utveckling. Vi kan och vill möta
behovet av lärande för hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och
ekonomiskt. Vi har potential att erbjuda den djupare bildning som allt
mer efterfrågas inom utbildning och näringsliv. Vi vill öka våra
satsningar på kvalitetsutveckling, fortbildning, pedagogisk utveckling
och kvalitetsuppföljning. Vi vill se en folkbildningsforskning som kan
spela en större roll för den pedagogiska utvecklingen inom
folkbildningen och bidra till ökad förståelse för människors
bildningsprocesser.
Tillgänglighet & delaktighet
Folkbildningen är en nyckelresurs för att minska utbildningsklyftorna
i samhället och synliggöra mångfaldens potential. Via folkbildningen
finner människor vägar ut ur utanförskap, till delaktighet, egenmakt,
kompetens och jobb. Vi kan och vill erbjuda möjligheter till etablering
och delaktighet för fler nya svenskar och för nationella minoriteter.
Folkbildningen ska vara tillgänglig för alla, och särskilt för dem som
mött hinder i andra utbildningsformer eller har funktionsnedsättning.
Vi kan och vill erbjuda möten som bygger sammanhållning och
respekt mellan människor oavsett bakgrund. Vi kan och vill bidra till
bättre folkhälsa och ökad digital delaktighet. Vi ska vara en kraft mot
antidemokratiska tendenser i samhället.
Förslag till Budget och Verksamhetsplan 2016 (-2018)

Medborgare & civilsamhälle
Folkbildningen möjliggör för hundratusentals deltagare att mötas,
organisera sig och påverka sitt samhälle. Vi ska möta framväxande
engagemang i nya föreningar och rörelser med öppenhet och
nyfikenhet. Vi vill öka vår närvaro där folkbildningen har vita fläckar
och ge fler deltagare tillgång till bildningsprocesser för ett aktivt
medborgarskap. Folkbildningen ska vara en samhällskritisk röst och
lyfta fram folkbildningens och civilsamhällets betydelse för ett
hållbart demokratiskt samhälle. Vi vill vara en spjutspets för
idéutveckling och fortbildning bland huvudmännen och
medlemsorganisationerna. Vi vill använda vårt transnationella arbete
mer offensivt för att öka förståelsen för de globala och lokala
sambanden. Folkbildningen vill vara en utvecklingsmotor i
lokalsamhället. Vi vill tydligare ta plats i regionala
samverkansprocesser kring kulturplaner och regionala
kompetensplattformar, och förstärka dialogen på kommunal nivå.
Arbetsliv & livslångt lärande
Folkbildningen möter snabbt och flexibelt nya utmaningar på
arbetsmarknaden och skiftande behov av kompetensutveckling. Inom
folkbildningen stärker människor sina förutsättningar att få jobb, hittar
motivation eller skaffar sig behörighet för vidare studier. Vi kan och
vill göra det möjligt för fler som har kort eller ofullständig utbildning
att hitta nya vägar framåt. Folkbildningen kan och vill ta ett ökat
ansvar för att utveckla lärandeformer som passar och intresserar unga
som riskerar arbetslöshet. Vi vill bidra till att utlandsfödda har tillgång
till bra språkutbildning, samhällsinformation och andra
bildningsinsatser som underlättar integrationen i Sverige. Vi vill ge
fler unga och vuxna möjlighet att välja folkbildningen som
utbildningsalternativ. Vi vill bidra till att göra det livslånga lärandet
möjligt för alla och verka för en uppvärdering av icke-formellt och
informellt lärande.
Kultur & kreativitet
Folkbildningen är Sveriges i särklass största kulturarena.
Folkbildningen kan och vill vidareutveckla den positionen. Vi vill
möta fler medborgares behov av kulturupplevelser och eget skapande.
Folkhögskolor och studieförbund vill fortsätta vara livaktiga kulturella
mötesplatser, utbildare och arbetsmarknad för professionella
kulturverksamma i hela landet. Vi vill fortsätta vara en drivkraft för
lokal kulturutveckling. Vi vill bidra med innovationskraft när
efterfrågan på kreativitet växer. Vi vill bidra med mer läsfrämjande
insatser. Vi ska arbeta med stor bredd i kulturverksamheten, men
också möta högt ställda kvalitetskrav och förväntningar på
fördjupning, inte minst inom de avancerade estetiska utbildningarna.
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Tack vare ett systematiskt och målinriktat ekonomiskt planerande samt ett kreativt och
effektivt användande av våra resurser, så kan vi återigen med stor glädje konstatera att vi
med 2014:s positiva ekonomiska resultat fortsatt trenden av positiva bokslut.
Vi går nu en prognostiserad ljus framtid till mötes och kommer förmodligen att kunna
fortsätta satsa även under 2015-2016 både uppdragsmässigt och förhoppningsvis också
investeringsmässigt. Viktiga ingredienser är vår fortsatta gemensamma förmåga att fylla
främst internatet, våra kurser och om vi lyckas åstadkomma fler uppstarter av 3-månaders
kurser för arbetslösa ungdomar under 2015, SMF, samt starta upp och utveckla än fler
högkvalitativa uppdragsutbildningar förlagda till Ekhagen Kurs & Konferens.
Läsåret 2015-2016 erbjuder vi sammanlagt 3 inriktningar på våra allmänna kurser –
Allmän kurs Friskvård, Allmän kurs Kultur/Kreativ media och Allmän kurs Motion och
Idrott.
Vi har också i vårt kursutbud 4 särskilda kurser – KHD - konsthantverk/ design,
Hälsa/Friskvård – hälsoutvecklare och massageterapeut, Turism, rekreation och service
och Funktionsnedsättning i det nutida samhället (distanskurs som också fortsättningsvis
ges på halvfart). Den sistnämnda kursen sker i samarbete med Nätverket SIP,
samhällsförändring i praktiken.
Under läsåret 2015-2016 har vi också ambitionen att fortsätta erbjuda vår uppskattade
uppdragsutbildning, Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersonal. Här bidrar vi till
rekryteringen av fler läkare inom Region Kronoberg.
Under 2015-2016 fortsätter vi således vår utveckling och
gemensamma resa mot den excellenta folkhögskolan!
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Verksamhetsplan 2016 (-2017)

Utöver ett antal icke påverkbara och/eller osäkra omvärldsfaktorer avgörs Grimslövs
folkhögskolas framtid till stor del av vår förmåga till nytänkande och snabba omställningar till
förändringar i vår omvärld samt ändrade behov och förväntningar hos presumtiva deltagare.
Från 2016 och framåt råder, liksom tidigare, en del oklarheter hur skolans statsbidrag (läs
etableringsinsats och SMF framför allt) kommer att påverkas. Detaljerad verksamhetsplan för
läsåret 2015-2016 är beslutad av styrelsen.

3

Verksamhetsförändringar

Grimslövs folkhögskola ser också framöver ett behov av att skapa fler ”ben och att stå på”.
Detta för att skapa möjligheter till korsbefruktning mellan den traditionella verksamheten och
de tillkommande delarna, samt för att ersätta verksamhetsområden som tidigare lagts ned eller
i malpåse.
Externa uppdrag på Grimslövs folkhögskola och Ekhagen kurs-och konferens
Grimslövs folkhögskola genomför olika typer av externa uppdrag, d.v.s. kurser och
utbildningar som inte ingår i det reguljära utbudet. En del finansieras av staten genom
Folkbildningsrådet där uppdragsgivaren är Arbetsförmedlingen, medan andra finansieras
antigen av privata eller offentliga organisationer, som köper tjänster av oss.
• Galaxhopen, ett ESF medfinansierat projekt, som är slutfört och slutredovisad 2014.
Slutredovisningen sker under september månad. Målgruppen var mycket heterogen, men det
gemensamma för mål-gruppen som helhet var att alla befann sig långt från arbetsmarknaden
och hade någon form av funktionsnedsättning, fysiskt, psykiskt, socialt eller språkligt.
För närvarande har vi följande externa uppdrag:
• Etableringsuppdrag – Etableringskurs för nyanlända, som behöver lära sig svenska.
Uppdraget sker i samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen och
folkhögskolorna som utför uppdraget. Uppdraget finansieras av staten genom
Folkbildningsrådet. Målgruppen är lågutbildade nyanlända personer (även analfabeter).
totalt 13 platser. Kompetensen för lärare ska motsvara lärarkompetens i svenska som
andraspråk och förmågan att undervisa analfabeter. Den praktiska språkträningen sker genom
deltagande i olika verksamheters arbete och handledarna är egen personal.
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• Korta Vägen – ingår också i etableringssatsningen, men målgruppen är personer med en
akademisk examen från hemlandet. Montico Kompetensutveckling har fått uppdraget från
Arbetsförmedlingen för att på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för dessa personer att lära
sig svenska. Grimslövs folkhögskola har fått uppdraget att undervisa svenska som andraspråk,
inriktning hälso- och sjukvård. Kravet är att man har adekvat lärarkompetens och att en av
lärarna har lärarlegitimation med behörighet i svenska som andraspråk. Uppdraget startar den
15 september och pågår fram till 19 juni 2015.
• Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) finansieras av staten genom Folkbildningsrådet
och uppdragsgivaren är Arbetsförmedlingen. Syftet med SMF är att höja motivation för
studier för ungdomar som saknar gymnasieutbildning. Kursen genomförs i möjligaste mån
med egen personal och vi har 10 platser beviljade under 2015.
• Korta kurser och temadagar är inplanerade och ska genomföras under året. Dessa uppdrag
genomförs med egen personal och/eller köpta konsulttjänster.

Eftersom ovanstående uppdrag ibland löper vidare i olika former, har vi också behövt
tillsvidareanställa personal för att kunna bibehålla både kompetens och kontinuitet, vilket fler
uppdrag framöver också kan medföra.
Ekhagen Kurs & Konferens har generat större intäkter än tidigare. Vi ser idag andra positiva
framtidsmöjligheter för Ekhagen i samband med en integrering av Ekhagen och alla våra
uppdragsutbildningar, beslut om Åsnen som nationalpark och kringliggande kommuners
turismsatsningar kopplade till detta. Huseby har också aviserat miljonsatsningar i och med
bildandet av bolaget Huseby bruk AB.
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Verksamhetsmått och kundnöjdhet

Enligt fastställd verksamhetsplan för året 2014 har vi genomfört verksamhet som givit
deltagarna på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling med fokus på hälsa,
friskvård och kultur, samt redskap för att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen.
Totalt har vi även 2014, kunnat rapportera in en överproduktion på 7,9 %, ett strålande
resultat! (se verksamhetsmått ovan).
Över 96 % av våra deltagare är nöjda med helheten på Grimslövs folkhögskola. Personalen
får även 2014 mycket beröm i de 2 enkäter som görs varje läsår med våra studerande.
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Volymförändringar

Tabell 1
Driftbudget
Volymförändring
(tkr)
Verksamhet enl. ram

(2015)

2016

2017

2018

(9800,1)

9830

9849,6

9870,2

Summa

(9800,1)

9830

9849,6

9870,2

Ingen ökning av verksamhetsvolym jmf. med 2015. Prisuppräkning för 2016 och framåt
tillkommer. Ökade kostnader för ekologiska livsmedel ingår i ovanstående siffror.

Tabell 2
Investeringsbudget
Volymförändring
(tkr)
Inventarier*
Fastigheter**)

2016

2017

2018

2019

450
630

460
630

470
630

480
630

Summa

1080

1090

1100

1110

*) Inventarier enligt tidigare ram och flerårsplan (2016-2019) exklusive prisuppräkningar.
**)Fastighetsinvestering enligt flerårsplan (2016-2019), ovan angivna belopp för nedan
beskrivna behov.
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2016
Underhåll/Lokalanpassning Grimslövs folkhögskola
Skolan ingår numera i landstingets långsiktiga underhållsplan för fastigheter.
Renovering av skolans byggnader efter definierade behov är därför inplanerat.
• Renovering av internatrum (20 st.)
Bedömd kostnad 630 tkr (ligger i flerårsplanen)

2017
Underhåll/Lokalanpassning Grimslövs folkhögskola
• Renovering av internatrum (20 st.)
Bedömd kostnad 630 tkr (ligger i flerårsplanen)

2018
Underhåll/Lokalanpassning Grimslövs folkhögskola
• Renovering av internatrum (20 st.)
Bedömd kostnad 630 tkr (ligger i flerårsplanen)

2019
Underhåll/Lokalanpassning Grimslövs folkhögskola
• Renovering av internatrum (20 st.)
Bedömd kostnad 630 tkr (ligger i flerårsplanen)

Olof Björkmarker (S)
Ordförande
Grimslövs folkhögskolas styrelse

Uffe Tannerfalk
rektor
Grimslövs folkhögskola
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Protokoll
Datum: 2015-03-11

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tid
Plats

2015-03-11 09:00 – 13:30
Konserhuset, Växjö

Beslutande ledamöter

Charlotta Svanberg (S), ordförande
Tryggve Svensson (V), vice ordförande
Roland Gustbée (M), 2:e vice ordförande
Christina Bertilfelt (S)
Magnus Carlberg (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Annelise Hed (MP)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Eva Johnsson (KD)
Rolf Andersson (FP)
Maria Sitomaniemi (SD)
Stefan Marusic (S), ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Ulla-Britt Storck (S)
Britt Bergström (V)
Marianne Nilsson (M)
Marianne Eckerbom (C)
Thomas Haraldsson (C)
Denice Sigvardsson (M)

Övriga närvarande

Ingrid Sivermo Sekreterare
Per-Henrik Nilsson, hälso-och sjukvårdsdirektör
Dan Petersson, ekonomichef
Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör
Hillevi Andersson

Utses att justera

Charlotta Svanberg
Roland Gustbée

Justeringens plats och tid

Regionens kansli , 2015-03-13 08:00

Protokollet omfattar

§18

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Protokoll
Datum: 2015-03-11

Justerande

.........................................

……………………………………..

Protokoll
Datum: 2015-03-11

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-11

Datum för anslags
uppsättande

2015-03-13

Förvaringsplats för
protokollet

Regionens kansli

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Ingrid Sivermo

Datum för anslags
nedtagande

2015-04-06

Protokoll
Datum: 2015-03-11

§ 18. Yttrande och förslag på övergripande budget och
verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017–2018
14LTK1381
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 med flerårsplan 2017 – 2018 med tillägg
av:




Sid 10"2.3 Strategi". Punkten om god arbetsmiljö förlängs med "och däremed
minskade sjuktal". Punkten som helhet kommer då att lyda: Sträva efter att en
långsiktig god arbetsmiljö uppnås och därmed minskade sjuktal".
Sid 14" 3.3 Strategi". Ökningen av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är
oroande. Att nogsamt följa denna utveckling samt arbeta med förebyggande,
tidiga och samordnade insatser är en prioriterad fråga.
Sid 14" 3.3 Strategi". För bästa möjliga tillgänglighet och vård för länets patienter
krävs ett fortsatt utbyte och samarbete, främst med våra grannlän.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen

Beredande organs förslag
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 med flerårsplan 2017 – 2018
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen

Ledamöternas förslag
Roland Gustbée(M), Eva Johnsson(KD) och Rolf Andersson(FP) meddelade
att de avstår från att ta ställning och att de återkommer med yrkanden till
regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Britt-Lousie Berndtsson(C) godkänner beredande organs förslag med följande
tilläggsyrkanden:


Sid 8 "1.3 Strategi". Intensifiera arbetet med införande och tillämpning av
jämlikhetsprogrammet som antogs 2013. Som ett led i en utvecklad jämlik vård
och för att möta behov, ska en ny språkförskola utvecklas i Ljungby i samverkan
med kommunen.
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Sid 10 "2:3 Strategi" För att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare ska vi verka
för att helt avskaffa"delade turer" inom Region Kronoberg. Att underlätta för, ta
till vara och belöna kompetens utveckling hos medarbetare samt implementera
FoU-resultat i ordinarie verksamhet är viktigt som attraktiv arbetsgivare. Punkten
om god arbetsmiljö förlängs med "och däremed minskade sjuktal". Punkten som
helhet kommer då att lyda: Sträva efter att en långsiktig god arbetsmiljö uppnås
och därmed minskade sjuktal".
Sid 14"3.3 Strategi".Ökningen av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är
oroande. Att nogsamt följa denna utveckling samt arbeta med förebyggande,
tidiga och samordnade insatser är en prioriterad fråga. Att utveckla specialiserad
hjärtsjukvård inom länet är en prioriterad fråga för att förbättra resultaten inom
hjärtsjukvården och korta ledtider. För bästa möjliga tillgänglighet och vård för
länets patienter krävs ett fortsatt utbyte och samarbete, främst med våra grannlän.
Mötet ajournerades för överläggningar.
Efter ajournering föreslår ordförande Charlotta Svanberg att tillägg görs till
beredande organs förslag med följande punkter i Britt-Louise Berndtssons (C)
tilläggsyrkande:





Sid 10"2.3 Strategi". Punkten om god arbetsmiljö förlängs med "och däremed
minskade sjuktal". Punkten som helhet kommer då att lyda: Sträva efter att en
långsiktig god arbetsmiljö uppnås och därmed minskade sjuktal".
Sid 14" 3.3 Strategi". Ökningen av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är
oroande. Att nogsamt följa denna utveckling samt arbeta med förebyggande,
tidiga och samordnade insatser är en prioriterad fråga.
Sid 14" 3.3 Strategi". För bästa möjliga tillgänglighet och vård för länets patienter
krävs ett fortsatt utbyte och samarbete, främst med våra grannlän.

Beslutsgång
Hälso-och sjukvårdsnämnden godkände följande beslutsgång
1. Beredande organs förlag med tillägg av Charlotta Svanbergs med fleras
förslag.
2. Beredande organs förslag med tilläggsyrkanden av Britt-Louise Berndtsson(C).

Röstning
Efter genomförd röstning beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet
med beredande organs förlag med tillägg av Charlotta Svanbergs med fleras
förslag.

Omröstning begärdes
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Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände följande propositionsordning. Den
som stödjer beredande organs förlag med tillägg av Charlotta Svanbergs med
fleras förslag röstar ja, den som stödjer beredande organs förslag med
tilläggsyrkanden av Britt-Louise Berndtssons(C) röstar nej.

Röstning
Efter genomförd röstning beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet
med beredande organs förlag med tillägg av Charlotta Svanbergs med fleras
förslag.

Reservation
Reservation från Britt-Louise Berndtsson(C).
Centerpartiet ser med stor oro på beslutet att inte samlokalisera vuxenpsykiatrin
med somatisk sjukvård inom området för Centrallasarettet Växjö. Oron för
fortsatt risk för underdiagnostisering vad gäller somatisk sjukdom för patienter
inom psykiatrin och tvärtom vad gäller fysiskt sjuka samt hinder för naturlig
samverkan i vardagen. Centerpartiet förespråkar en helhetssyn vid vård av både
kropp och själ.
Vi är mycket nöjda med samlokalisering av barnsjukvården, och finner därför
ingen logik när det gäller beslutet att inte samlokalisera vuxenpsykiatrin med
somatisk vård inom CLV-området.
Reservation från Roland Gustbée(M), Eva Johnsson(KD), Rolf Andersson(FP), Thomas
Ragnarsson(M) och Ove Löfqvist(M).
Undertecknade reserverar sig mot beslutet i rubricerat ärende. Vi upplever
processen alldeles för pressad tidsmässigt och desutom saknas viktig information
för att nämnden skall kunna ta ställning.
Ledamöterna har haft mindre än en vecka på sig att bearbeta handlingarna. Det
är inte känt vilka ramar nämnden har att hålla sig inom, och beslutsunderlaget
saknar redovisning av kostnader och intäkter i befintlig verksamhet.
Därför kan undertecknade inte bifalla förslaget och avstår också från att göra
ändringsförslag eller från att lägga ett helt eget förslag. Vi avser återkomma när
Region Kronobergs samlade budget hanteras i regionstyrelsen och
regionfullmäktige framöver.
Sammanfattning
Per-Henrik Nilsson, hälso-och sjukvårdsdirektör och Dan Petersson,
ekonomichef föredrog ärendet.
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I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska
senast 2015-03-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på
budget för denna period.
Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och budgetförslag överlämnas till
regionstyrelsen dock är förutsättningarna vad gäller specialdestinerade
statsbidrag alltjämt oklara. Ställningstagande till omfattning av verksamheter som
finansieras av dessa bidrag kan tas först när förutsättningarna blivit kända och
konsekvenserna av eventuella förändringar har utretts.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 med flerårsplan 2017 – 2018

att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen

Yttrande
Maria Sitomaniemi(SD) yttrade sig
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Voteringslista: §18
Ärende: Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan
2016 med flerårsplan 2017–2018, 14LTK1381

Voteringslist(or)
Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 20172018
Ledamot
Charlotta Svanberg(S), ordförande
Tryggve Svensson(V), vice ordförande
Roland Gustbée(M), 2:e vice ordförande
Christina Bertilfelt(S), ledamot
Magnus Carlberg(S), ledamot
Ann-Charlotte Kakoulidou(S), ledamot
Ricardo Salsamendi(S), ledamot
Annelise Hed(MP), ledamot
Ove Löfqvist(M), ledamot
Thomas Ragnarsson(M), ledamot
Britt-Louise Berndtsson(C), ledamot
Eva Johnsson(KD), ledamot
Rolf Andersson(FP), ledamot
Maria Sitomaniemi(SD), ledamot
Stefan Marusic(S), ersättare
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

1

5

Protokoll
Datum: 2015-03-12

Kulturnämnden
Tid
Plats

2015-03-12 13:00 – 16:00
Regionteatern Blekinge Kronoberg

Beslutande ledamöter

Ragnar Lindberg (S), ordförande
RosMarie Jönsson Neckö (S), vice ordförande
Pernilla Sjöberg (M), 2:e vice ordförande
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Sara Rosén Andersson (S)
Kerstin Axén Krag (MP)
Kenneth Görtz (M)
Vidar Lundbäck (C)
Maria Svensson Lundin (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Pontus Samuelsson (S)
Sonia Muhlethaler Salsamendi (S)
Lennart Kind Adell (FP)

Övriga närvarande

Hillevi Andersson Sekreterare

Utses att justera

Pernilla Sjöberg

Justeringens plats och tid

,

Protokollet omfattar

§22

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..

Protokoll
Datum: 2015-03-12

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-12

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

.................................................
Hillevi Andersson

Protokoll
Datum: 2015-03-12

§ 22. Yttrande och förslag på övergripande budget och
verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018
14LTK1381
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för kulturnämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018,
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen samt
att paragrafen förklaras som omedelbart justerad.
Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska
senast 2015-03-15 till regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på
budget för denna period.
Inkomna äskanden finns tillgängliga i handlingar till kulturnämndens föregående
sammanträde 2015-01-29.
Förslag till beslut
Föreslås att kulturnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för kulturnämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.

Yttranden
Vid ärendets behandling yttrar sig Maria Svensson Lundin (KD), Ros-Marie
Jönsson Neckö (S) och Ragnar LIndberg (S).
Expedieras till
Regionstyrelsen

Protokoll
Datum: 2015-03-12

Beslutsunderlag

KN - Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 20172018

KN - Förslag till Budget 2016 med flerårsplan

KN - Verksamhetsplan 2016

Protokoll
Datum: 2015-03-12

Trafiknämnden
Tid
Plats

2015-03-12 09:00 – 11:45
Kosta Boda Art Hotel

Beslutande ledamöter

Peter Freij (S), ordförande
Helena Lagstrand (V), vice ordförande
Sven Sunesson (C), 2:e vice ordförande
Carl-Olof Bengtsson (S)
Julia Berg (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Eva Johnsson (KD)
Tommy Andersson (M), ersättare
Camilla Ymer (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Marianne Nordin (S)
Conny Simonsson (S)
Erik Jansson (MP)
Josef Tingbratt (KD)

Övriga närvarande

Patric Littorin Sekreterare
Thomas Nilsson
Patrik Tidåsen
Clas Carlsson
Linda Vingren
Patrik Ohlsson
Ulf Pettersson

Utses att justera

Sven Sunesson

Justeringens plats och tid

Alvesta , 2015-03-13 09:00

Protokollet omfattar

§19

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..

Protokoll
Datum: 2015-03-12

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-12

Datum för anslags
uppsättande

2015-03-16

Förvaringsplats för
protokollet

Region Kronobergs arkiv

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Patric Littorin

Datum för anslags
nedtagande

2015-04-06

Protokoll
Datum: 2015-03-12

§ 19. Yttrande och förslag på övergripande budget och
verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018
14LTK1381
Beslut
Trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.
Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska
senast 2015-03-15 till regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på
budget för denna period.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om genomförande och förankring
av budgetprocessen och senare av beslut av budgetramar.
Sven Sunesson tilläggsyrkar enligt följande: "Trafiknämnden är inte nöjd med
budgetprocessen. Tiden har varit för knapp. Förvaltningen har haft en mycket
pressad arbetssituation och förankringsarbetet har inte hunnits med i partierna.
En bättre process i framtiden är nödvändig."
Carl-Olof Bengtsson yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på Sven Sunessons tilläggsyrkande och Carl-Olof
Bengtsson yrkande om avslag av tillägg och finner att trafiknämnden beslutar
enligt Carl-Olof Bengtssons yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar enligt Sven Sunessons förslag röstar ja.
Den som röstar enligt Carl-Olof Bengtsson förslag röstar nej.
Med 4 ja-röster och 5 nej-röster har trafiknämnden röstat i enlighet med CarlOlof Bengtssons förslag.
Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar

Protokoll
Datum: 2015-03-12

att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

TN - Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 20172018

Förslag till Trafiknämndens Budget 2016 med flerårsplan - 150305 slutligt förslag

Uppföljningsplan Trafiknämnden 2015_150227 Färdig slutplan

Styrkort Trafiknämnden 2016_150227slutligt förslag

Protokoll
Datum: 2015-03-12

Voteringslista: §19
Ärende: Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan
2016 med flerårsplan 2017-2018, 14LTK1381

Voteringslist(or)
Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 20172018
Ledamot
Peter Freij(S), ordförande
Helena Lagstrand(V), vice ordförande
Sven Sunesson(C), 2:e vice ordförande
Carl-Olof Bengtsson(S), ledamot
Julia Berg(S), ledamot
Ann-Charlotte Wiesel(M), ledamot
Eva Johnsson(KD), ledamot
Tommy Andersson(M), ersättare
Camilla Ymer(S), ledamot
Resultat

Ja

Nej
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
4

X
5

0

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1381
Handläggare: Ulf Petersson,
Datum: 2015-02-19

Trafiknämnden

Yttrande och förslag på övergripande budget och
verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018

Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.

Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast
2015-03-15 till regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på budget för
denna period.

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Bilaga:

Ulf Petersson
Ekonomichef

Förslag på yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
2016 med flerårsplan 2017-2018.
Förslag på verksamhetsplan 2016.
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Trafiknämndens förslag till Budget 2016 med
flerårsplan 2017– 2018
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REGION KRONOBERG

Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018
Organisation och uppdrag
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Kronobergs län.
RKM:s uppgift är att se till att invånarna i länet har en god tillgång till
kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med
invånarnas resbehov och länets politiska målsättningar. I egenskap av styrelse för
Region Kronoberg är det regionstyrelsen som ansvarar för styrning och
finansiering av den upphandlade trafiken. Den upphandlade trafiken sköts
därefter politiskt av Trafiknämnden vars ansvar är den beslutade, upphandlade
och finansierade trafiken. Trafiknämndens tjänstemannaorganisation är
Länstrafiken Kronoberg.
Länstrafiken Kronoberg har det övergripande ansvaret att utföra kollektivtrafiken
i länet. I uppgiften ingår att samordna, planera, utveckla och marknadsföra
kollektivtrafik och anropsstyrd trafik i länet (Serviceresor Kronoberg).
Länstrafiken Kronoberg ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag
efter särskild överenskommelse med respektive kommun. All trafik utförs av
privata entreprenörer och trafiken upphandlas i konkurrens. Alla chaufförer och
övrig personal är anställda i respektive företag.
Länstrafiken Kronobergs verksamhet:
 Linjelagd busstrafik i hela länet
 Skolskjuts för sju kommuner
 Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
 Sjukresor i Kronobergs län
 Kompletteringstrafik
 Tågtrafik inom Öresundstågssystemet, Krösatåg och Pågatåg
Länstrafiken Kronoberg omsätter ca 750 miljoner kr och genomför ca 10 miljoner
resor om året. Den linjelagda busstrafiken är den största delen av verksamheten
och den består av både regiontrafik och stadstrafik.
Länstrafikens vision är ”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle”.
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Del 1 Budget - sammanfattning av våra mål
Invånare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

NKI buss/tåg

66 % (2014)

68 %

70 %

NKI Serviceresor

84 % (2014)

85 %

86 %

NKI
färdtjänsthandläggning

finns ej

87 %

91 %

Marknadsandel

11,3 % (2014)

11,5 %

11,9 %

Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Nöjd Medarbetare Index

finns ej

finns ej

90 %

Arbetsmiljörelaterad
sjukfrånvaro

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

NKI buss/tåg

66 % (2014)

68 %

70 %

NKI Serviceresor

84 % (2014)

85 %

86 %

NKI färdtjänsthandläggning

finns ej

87 %

91 %

Marknadsandel

11,3 % (2014)

11,5 %

11,9 %

Ekonomi

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Självfinansieringsgraden
totalt för all linjetrafik skall
vara minst 50 %

54,6 % (2014)

Fr.o.m. Budget 2017 skall
mål fastställas för
självfinansieringsgraden
för varje enskilt trafikslag

-

-

Separata mål skall
fastställas i Budget 2017
för respektive trafikslag

Kollektivtrafiken ska
bedrivas inom ekonomisk
ram.

Målet uppfyllt (2014)

Bokslut inom ekonomisk
ram

Bokslut inom ekonomisk
ram

Bilbeläggning
Serviceresor (resande/tur)

1,71 (2014)

1,9

2,0



Långsiktigt mål 2018


50 %

50 %
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1 Invånare
– Nöjda invånare med stort förtroende

1.1

Omvärldsanalys

Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram (TFP) 2015-2025 är under remiss
och kommer liksom den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2025) att tas upp för
beslut i regionfullmäktige i juni i år. Länstrafiken är en självklar aktör utifrån sitt
uppdrag som beställare och utförare av kollektivtrafiken.
Utifrån målbilden Hållbar kollektivtrafik för alla anges i TFP målen:


Resande skapar mervärde för alla.



Kollektivtrafiken – en del av attraktiva livsmiljöer.

Det första målet handlar om att skapa en attraktiv kollektivtrafik, för att få fler att
välja att resa kollektivt. Det andra målet handlar om att kollektivtrafiken ska
samordnas med övrig samhällsplanering för att bl.a. uppnå ökad geografisk
tillgänglighet. Häri ingår också en utveckling av närtrafik. En förstudie kring
närtrafik är påbörjad och beräknas vara klar till hösten, och ska därmed utgöra
underlag för fortsatt utveckling.
Definition av kundnöjdhet och marknadsandel

NKI (Nöjd Kund Index) mäter sammanfattande kundnöjdhet hos de kunder som
anger att man reser kollektivt minst 1 gång/månad. Dessa undersökningar är
landsomfattande varför jämförelse med övriga län enkelt kan göras i den sk.
Kollektivtrafikbarometern. NKI finns både för tåg/buss samt Serviceresor. För
Serviceresors del ställs frågorna endast till kunder. Under 2016 arbetar vi med att
införa NKI även på färdtjänsthandläggningen. I Kollektivtrafikbarometern
redovisas regelbundet nöjdhetsvärden för såväl riket som för länet som helhet.
Dessa tal används för analys och bredare marknadsbearbetning.
Mätetalet för marknadsandel används i Kollektivtrafikbarometern och är
definierad av Svensk Kollektivtrafik och används i branschprojektet att fördubbla
kollektivtrafikresandet till år 2020. I fördubblingsprojektet ställs kollektivt resande
och övrigt privat motoriserat resande mot varandra. När marknadsandelen räknas
fram så gäller den enbart förhållandet mellan bil, förare + bil, passagerare vs.
kollektivtrafik + taxi. Cykel, gång, flyg, båt och övrigt ingår inte i basen.
1.1.1



Konsekvenser och påverkan

En ökad NKI oavsett område, ger sannolikt en större förståelse för
verksamheten och att det emellanåt kan bli ”fel” i form av olika
störningar.
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En ökad NKI för buss/tåg kommer på sikt att medföra ett ökat resande.



En viktig grupp att lägga fokus på under de kommande åren är förare och
ombordpersonal oavsett trafikslag. Det är de som har det direkta mötet
med den gemensamma kunden och kan vara direkt avgörande för hur
resan upplevs.

1.1.2

REGION KRONOBERG

Utmaningar och möjligheter

 Resande buss/tåg
Målen för de kommande åren är att öka resandet så att den beslutade
marknadsandelen om 13,5 % 2025 kan uppnås. Detta motsvarar en ökning på ca
4,6 miljoner resor för hela perioden. För 2016 innebär det en ökning av
marknadsandelen till 11,5 %.
 Serviceresor
Målsättningen är att få fler sjukrese-/färdtjänstberättigade att resa med den
ordinarie kollektivtrafiken vid de tillfällen då specialfordon inte är nödvändigt.
 NKI Linjetrafik
En rimlig bedömning är att NKI ökar med 1 % per år för att uppgå till 70 %
2018. Det finns en skillnad i kundnöjdhetsbetyg mellan kunder och icke-kunder
(d.v.s. medborgaren i allmänhet). Länstrafiken behöver, genom ett konsekvent
och brett hållet informations- och marknadsarbete, försöka minska detta gap så
att alla Kronobergare – oavsett om man reser med länstrafiken eller inte – har en
så samstämmig bild av verksamheten som möjligt.
 NKI Serviceresor
Serviceresor har en kundnöjdhet på 85 % och det är realistiskt att utgå från att
den kundnöjdheten bibehålls under 2016 för att öka till 86 % 2018.
 NKI Färdtjänsthandläggning
NKI mäts för närvarande inte, ambitionen är att införa detta och målet är 91 %
2018.
1.2

Nuläge


Bra trafikutbud.



Bra fordonsstandard.



God kundnöjdhet.



Låga betyg på akut trafikstörningsinformation.
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Mål
Invånare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

NKI buss/tåg

66 % (2014)

68 %

70 %

NKI Serviceresor

84 % (2014)

85 %

86 %

NKI färdtjänsthandläggare

finns ej

87 %

91 %

Marknadsandel

11,3 % (2014)

11,5 %

11,9 %

1.3

Strategi


Länstrafiken har som målsättning att fortsätta på den inslagna vägen med
en bred och inkluderande marknadsföring som har till syfte att synliggöra
verksamheten och tydliggöra denna för medborgaren.



Förutom löpande utbudsannonsering kommer särskild vikt att läggas på
riktad marknadsföring till valda målgrupper, exempelvis företag och
offentliga organisationer med inriktningen att presentera kollektivtrafik
som ett bra sätt att resa i tjänsten.



Specifika geografiska områden kommer att bearbetas; t.ex. platser där
trafiken är god men resandet förhållandevis lågt, eller områden där det
sker en stor inflyttning.



Länstrafiken har goda erfarenheter från olika kund- och
marknadsundersökningar som genomförs med syfte att inhämta kunskap
om marknadstendenser och kundnöjdhet. Erfarenheter från dessa
används i marknadsarbetet.



Insatser för att öka och förbättra information om trafiken och speciellt vid
trafikstörningar.



Uppföljning av punktlighet och restider med hjälp av nya program och
arbetet på trafikledningen.



Mätning och utvärdering av varje enskilt buss-/tågföretags utförande.



Uppföljning av underliggande parametrar som ligger till grund för NKI.



Utveckling och implementering av närtrafik.
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2 Medarbetare
– Medarbetare som trivs och utvecklas, en attraktiv arbetsgivare, delaktighet som skapar en god
arbetsmiljö

2.1

Omvärldsanalys

Länstrafiken har en kompetent och till verksamheten förhållandevis väl anpassad
organisation.
2.2

Nuläge

2014 har inneburit ett visst avbräck på marknadsavdelningen i form av en längre
tjänstledighet (marknadschefen) samt två medarbetare som har gått vidare till
annan verksamhet. Rekryteringen efter dessa är i princip avklarad och ersättarna
har mycket god kompetens. Under våren 2015 kommer en medarbetare att sluta
på trafikavdelningen och rekrytering av en efterträdare är påbörjad. Medarbetarna
är en resurs som är viktig för den framtida utvecklingen. Därför skall ledarskapet
präglas av lyhördhet, kommunikation och feedback.
Mål
Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Nöjd Medarbetare Index

Finns ej

Finns ej

90 %

Arbetsmiljörelaterad
sjukfrånvaro

2.3

Strategi


Ett öppet ledarskap



Bra arbetsmiljö



Rätt verktyg
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3 Verksamhetsutveckling
– Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling, effektiva processer för bättre
kvalitet och lägre kostnader, forskning och utveckling för bättre kvalitet

3.1

Omvärldsanalys

Länstrafikens NKI (Nöjdkundindex) ökade från 62 % 2013 till 66 % 2014. En
utmanande målsättning är att de närmsta åren sikta på en ökning med 1 % per år.
Serviceresors NKI ökade från 80 % 2013 till 84 % 2014.
Budgeten ligger enligt tidigare beslut efter förändringar avseende kostnader för
gemensamma tjänstemän/politiker kostnader. Utanför finns kostnadsökningar för
skatt på RME bränsle samt höjda banavgifter, och effekten av
kostnadsökningarna för Krösatåg Nord.
Målen för de kommande åren är att öka resandet så att den föreslagna
marknadsandelen om 13,5 % 2025 kan uppnås. Detta motsvarar en ökning på ca
4,6 miljoner resor för hela perioden.
Serviceresor använder idag ett bokningssystem som bygger helt på manuell
planering vilket är ett mycket tidskrävande arbete som kräver stor kompetens och
erfarenhet hos personalen. Under 2015 arbetas ett upphandlingsunderlag fram
och ett nytt system upphandlas Ett nytt system med mer automatiserad planering
skulle innebära att varje bokning går fortare vilket kommer att gynna väntetiden i
telefon. Systemet blir mer driftssäkert och resursutnyttjandet av fordon och
samplanerade resor är vinster som förväntas.
3.1.1

Konsekvenser och påverkan



För att uppnå större resandeökningar krävs ett ökat utbud (produktion)
samt i förlängningen fler resurser (fordon).



Nytt säkerhetssystem (ERTMS)skall införas på järnvägen. I ett första steg
på stambanorna samt i Danmark. Detta kan komma att ske någon gång
från 2018/2019 och kostnaden för detta beräknas bli mellan 2-3 miljoner
per tåg. Takten för införandet avgörs av Trafikverket. En trång sektor för
vår del kommer att vara verkstadskapaciteten när 110 Öresundståg skall
installera systemet. Ingen kan idag ge exakta besked gällande när och
tidsåtgång för installation.



En ny tågverkstad är planerad att byggas i Hässleholm. För närvarande är
tanken att den skall ägas av Region Skåne. Diskussioner pågår mellan
berörda Öresundstågsägare. Om så blir fallet, måste övriga ägare inom
Öresundståg lämna en vakansgaranti som motsvarar den insats man har i
systemet. Anledningarna till bygget är dels att det finns en begränsad
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konkurrens vid upphandlingstillfällena och dels av transportekonomiska
skäl. Verkstaden kommer att vara färdig någon gång runt 2020.


Framtidens betallösningar; Skånetrafiken arbetar med olika scenarior hur
kunderna vill betala/resa i framtiden. Man har avsatt ca 6 miljoner per år
och får ytterligare ca 3 miljoner från Vinnova för att utveckla detta.
Skånetrafiken har bjudit in de län som önskar delta, till att medverka i
form av en motsvarande kompetens i respektive län.



Kommande upphandlingar

-

Nytt planeringssystem för Serviceresor. Pågår, start 2016/2017.

-

Pågatåg Hässleholm – Markaryd, trafikstart december 2017.

-

Skolor/Serviceresor trafikstart juli 2018.

-

Krösatåg Nord/Syd, trafikstart december 2018.

-

Öresundståg trafikstart, december 2020 alternativt 2022.

3.1.2

3.2

Utmaningar och möjligheter



Diskussioner förs med akutcentrum, om att lägga över ”icke akuta”
transporter som kräver bår, på Serviceresor. Inför kommande
upphandling är det viktigt att detta bestäms och beskrivs i god tid inför ett
eventuellt fordonsanskaffande.



Större samverkan mellan buss- och tågtrafiken, trafikslagen ska
komplettera varandra. Parallell trafik bör utredas.

Nuläge

Kollektivtrafiken i länet har haft en positiv utveckling under 2014, med ökat
resande och ökad kundnöjdhet i både stadsbuss- och regionbusstrafiken.
Trots detta uppnåddes inte de budgeterade målen, främst på grund av en alltför
positiv förhoppning av resandeökning i Växjö stadstrafik. De stora satsningarna
på kortare sikt avseende tåg och buss är genomförda. Med bra marknadsinsatser
och förvaltande av länstrafikens goda kundnöjdhet förväntas resandet öka
ytterligare framöver.
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Mål

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

NKI buss/tåg

66 % (2014)

68 %

70 %

NKI Serviceresor

84 % (2014)

85 %

86 %

NKI Färdtjänsthandläggning

0 (finns ej)

87 %

91 %

Marknadsandel

11,3 %

11,5 %

11,9 %

3.3

Strategi


Analys av de större utbudsförändringar som har gjorts.



Systematiskt arbete för resande med välfyllda bussar.



Analyser för att minimera kostnaden för den utförda trafiken.



Genomgripande arbete med kundbemötande.



Arbeta in och förankra vision och värdeord hos alla medarbetare.



Ökad närvaro i sociala medier.
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4 Ekonomi
– En hållbar ekonomi i balans, långsiktig planering, investering för framtiden

4.1

Omvärldsanalys

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att nå regional utveckling. Kronobergs
län har en gles struktur varför det är viktigt att skapa en stark infrastruktur för att
koppla samman länet, då det är främst i tätbefolkade områden den ekonomiska
tillväxten har skett under de senaste decennierna.
Människor ska kunna bo och verka i hela Kronoberg och goda
transportmöjligheter är en avgörande faktor för att främja den regionala
rörligheten i en mer sammanbunden arbetsmarknad och därmed skapa en
komplementär region. I takt med att allt fler jobb växer fram i länets urbana
områden är det än viktigare att tillgodose att människor som bor utanför dessa
områden kan bo kvar och samtidigt arbeta i en annan ort. En mer sammanbunden
arbetsmarknad innebär således att arbetsgivarna i länet ökar möjligheterna till
långsiktig kompetensförsörjning och för arbetstagarna vidgas den tillgängliga
arbetsmarknaden.
Givet länets glesa struktur och industriella prägel, som medför många tunga
transporter, är transportsektorn en källa till stora delar av länets klimatpåverkande
utsläpp. Över tid har Kronoberg minskat de klimatpåverkande utsläppen främst
genom att ställa om energisektorns produktion. Däremot kvarstår höga utsläpp
från transportsektorn. För att skapa en miljömässigt hållbar region är ett ökat
kollektivt resande, tillsammans med mer klimatvänliga bilar och andra
samåkningslösningar, en avgörande utmaning för att minska länets samlade
klimatpåverkande utsläpp och därmed bidra till uppfyllelsen av EU 2020-målen.
En effektiv och ändamålsenlig trafikförsörjning är, givet resonemanget ovan, ett
av de främsta redskapen för att uppnå en hållbar regional utveckling. De
sammantagna resultaten av insatserna ska bidra till att skapa ett grönt och hållbart
Kronoberg, där människor kan bo och verka i hela regionen.
Människors resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens
kollektivtrafik. Vi ska utforma en trafik där så många som möjligt kan resa
kollektivt. Visionen för framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är
”Kollektivtrafiken i Kronobergs län är så bra att människor väljer den i första
hand”.

4.2

Nuläge

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet. De framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet
medför omfattande investeringar under perioden 2015 - 2020 som avser nya
lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning.
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Investeringsbehovet är cirka 2,7 miljarder och målsättningen är att region
Kronoberg sett över perioden ska självfinansiera investeringarna. Det medför
årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av
skatteintäkter och statsbidrag.
I november 2014 fastställde landstingsstyrelsen Finansplan och Budget 2015 med
flerårsplan 2016 – 2017. Resultatmålen för 2016 och 2017 ligger dock under
resultatkravet på 100 miljoner kronor som långsiktigt behövs för att kunna
finansiera kommande års investeringar och utgöra marginal vid konjunktursvängningar. Resultatet bör därför åter budgeteras i nivå med resultatkravet.
Hälso- och sjukvården har en kostnadsnivå som överstiger den budgeterade
ramen. För 2015 är bedömningen att kostnaderna överstiger ramen med 65 mnkr.
Till det finns det också ett centralt underskott på 27 mnkr.
För att uppnå en resultatnivå på 2 % för Region Kronoberg, och för att kunna
finansiera nya behov, ska nämndernas yttrande också beskriva planerat arbete
med effektiviseringar med förväntad effekt och eventuellt ändrat arbetssätt eller
innehåll för att klara de ekonomiska förutsättningarna.

Mål

Ekonomi

Nuläge 2015

Självfinansieringsgraden
totalt för all linjetrafik skall
vara minst 50 %

54,6 % (2014)

Fr.o.m. Budget 2017 skall
mål fastställas för
självfinansieringsgraden
för varje enskilt trafikslag

-

-

Separata mål skall
fastställas i Budget 2017
för respektive trafikslag

Bilbeläggning
Serviceresor

1,71 (2014)

1,9

2,0

Kollektivtrafiken ska
bedrivas inom ekonomisk
ram.

Målet uppfyllt (2014)

Bokslut inom ekonomisk
ram

Bokslut inom ekonomisk
ram

4.3

Målvärde 2016


Långsiktigt mål 2018


50 %

50 %

Strategi

Regionförbundets fullmäktige beslutade den 7 oktober 2011 om
trafikeringsprinciperna m.m. för ”Framtidens kollektivtrafik” och fastställde
samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50
%. Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med
trafikkostnaderna. Under 2014 var den totala självfinansieringsgraden 54,6 %
vilket var 2,9 % lägre än 2013. Den totala självfinansieringsgraden mäts för all
linjetrafik enligt Trafikanalys definition vilket innebär att abonnerad skolskjuts,
färdtjänst, sjukresor samt alla former av anropsstyrd trafik inte räknas som
linjetrafik.
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Från och med Budget 2017 är ambitionen att separata mål för
självfinansieringsgraden skall fastställas för respektive trafikslag.
Att arbeta med mål för självfinansieringsgraden i trafiken innebär arbete med flera
olika delmoment. Trafikens utbud måste anpassas till resenärernas behov.
Trafikens kostnader måste följas upp och utvärderas. Resandeutvecklingen måste
noga följas. Taxesystemet måste hela tiden ses över för att generera både fler resor
och ökade intäkter. Hela arbetet med kollektivtrafiken måste ha ett marknads- och
kundorienterat synsätt.



Säkra intäktsflöden genom att erbjuda produkter och tjänster så att det går
snabbt och enkelt att köpa en biljett eller ladda kort.



Tillse att teknisk utrustning som används för att sälja biljetter och hantera
kort är fullt fungerande.



På ett adekvat sätt följa intäktsflöden så att de kan bokföras och
budgeteras mot rätt trafikslag.



Upprätthålla en väl fungerade kontrollverksamhet i trafiken



Bedriva ett långsiktigt arbete med målsättningen att utforma regelverk,
biljettsystem och betalmetoder lika för länen i Sydsverige

Inför beredningen av Länstrafiktaxa 2016 har följande utredningsuppdrag
lämnats:







Utreda förslag till en taxa i nivå med den som gäller inom länet för ett
länsgränsöverskridande månadskort.
Utreda taxan för enkel biljett vid kortare bussresor.
Utreda hur nyttjandegrad och kostnader förändras genom t ex
lågtrafiktaxa, halvering av busstrafikens enkelbiljetter och avgiftsfri
kollektivtrafik inom Region Kronoberg.
Att i utredningen jämföra närliggande läns och regioners taxa på långa och
korta resor.
Att i utredningen ta hänsyn till WSPs rapport (regionfullmäktige 28 mars
2014)
Utredningen bör vara klar i god tid inför beslut av Region Kronobergs
budget 2016.
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Verksamhetens driftram

Förslag till volymförändringar i driftram
(tkr)

2016

2017

2018

Höjd skatt på förnyelsebara drivmedel,
regiontrafik buss från 2015-01-01

3 842

3 842

3 842

Höjda banavgifter från 2015-01-01

2 000

2 000

2 000

1 500

3 000

ERTMS – europeiskt styrsystem för
järnvägstrafik
APC – Automatiskt passagerarräkningssystem –
Öresundståg

358

358

358

Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta
– Växjö i enlighet med Budget 2015,
bruttokostnad

4 995

4 995

4 995

Utökad tågtrafik Krösatåg Nord Nässjö – Alvesta
– Växjö i enlighet med Budget 2015, intäkter

-

1 748

Utökad busstrafik i enlighet med
Trafikförsörjningsprogram, bruttokostnad

3 833

Utökad busstrafik i enlighet med
Trafikförsörjningsprogram, intäkter

-

Utökad tågtrafik i enlighet med
Trafikförsörjningsprogram, bruttokostnad

3 000

Införande av närtrafik, intäkter
Intäkter i Växjö stadstrafik lägre än Bokslut 2014
och Budget 2015

-

1 342

3 500

-

-

1 500

3 558

-

3 000

3 000
300

3 500

-

300

3 500

Effekter för regionen – ny upphandling
skolskjuts, serviceresor och närtrafik, trafikstart
2018-07-01

1 650

Ökade personalkostnader, 1 tjänst för arbete
med Framtidens biljettsystem samt 1
administrativ tjänst

1 500

1 500

1 500

Ökade personalkostnader, 0,5 tjänst för
stationsskötsel

208

208

208

Stationsskötsel, intäkt från kommunerna

-

Ökad marknadsföring för att nå ökad
marknadsandel
Avskrivning, nytt bokningssystem Serviceresor

1748

10 000

3 000
300

10 166

5 000

Utökad tågtrafik i enlighet med
Trafikförsörjningsprogram, intäkter
Införande av närtrafik, bruttokostnad

1 748

-

Avskrivning fordonssystem

208

-

208

-

500

500

-

-

-

-

Avskrivning biljettmaskinssystem

-

-

-

Ny upphandling, underhållsavtal Öresundståg
fr.o.m. december 2016

100

2 400

2 400

Projekteringskostnader ny tågverkstad
Hässleholm

200

400

600

208
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Ökade bruttokostnader för nuvarande
verksamhet från 2016 med hänsyn till index i
trafikeringsavtalen m.m.
Ökade trafikintäkter för nuvarande verksamhet
från 2016 vid oförändrad taxa
SUMMA

4.5

10 767

25 214

10 767

3 000

-

REGION KRONOBERG

10 767

3 000

35 705

-

3 000

46 672

Investeringsbehov

Serviceresor: Investering i nytt bokningssystem 6 000 tkr under 2016.
Fordonssystem: Tidigare upphandlat system, investering 1 076 tkr under 2017 vid
godkänd garantibesiktning.
Biljettmaskinssystem: Tidigare upphandlat system. Fortsatta investeringar 2016 –
2018:
2016

1 855 tkr

2017

550 tkr

2018

400 tkr
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Bakgrund
Vårt uppdrag
Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i
Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra
trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive
kommun eller Region Kronoberg.

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter
upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra
kollektivtrafiken
i länet.
Länstrafikens vision är ”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart
samhälle”.
Långsiktiga mål 2017
• Marknadsandelen ska öka till 11,7 %
• NKI (Buss/tåg) ska öka till 69 %
• NKI (Serviceresor) ska öka till 85 %

Långsiktiga strategier
• Ökad kvalitet och tillgänglighet i mötet med kunden
• Förfina och utveckla trafiken
• Locka nya kunder
• Få befintliga kunder att resa mer med kollektivtrafiken

Invånare

Respekt för
människan

Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Medarbetare
Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga vård.

verksamhet

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

Nuläge och mål
Perspektiv

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Vårt nuläge

Bra utbud med bra
resandetillströmning.
Länstrafiken NKI 66 %,
Serviceresor NKI 84 %

Kunnig och engagerad
personal känner förväntan
att integreras i en större
organisation

Verksamheten har genomgått
positiva förändringar de senaste
åren. Stora satsningar har gjorts i
tåg och busstrafiken.

Självfinansieringsgraden var
54,6 % 2014

•
•

•
•

Våra
viktigaste
mål 2015

 Ökat resande:
Marknadsandelen ökar till 11,4 %

 Länstrafiken NKI ökar till 67 %
 Serviceresor NKI ökar till 85 %
 Behålla och utveckla befintlig personal

 Kollektivtrafiken har budget i balans

•

Aktiviteter

•

Målgruppsanpassade
marknadsinsatser
Företagsförsäljning


•
•
•

Kommunicera den
gemensamma målbilden
För regionen
För Länstrafiken
För avdelningarna

•
•

Utveckla närtrafikkonceptet
Upphandling av nytt ITsystem
för Serviceresor
Översyn av regelverk för
Serviceresor och färdtjänst
Utvecklad trafik

•

Arbeta med intäktssäkring
Regelbunden uppföljning av
kostnader och intäkter
Upprätta mål för
självfinansieringsgraden för
respektive trafikslag fr.o.m.
Budget 2017

Styrkort
Styrtal

Nuläge

Mål 2015

Långsiktigt mål 2017

Invånare
NKI (Buss/tåg)

66 %

67 %

69 %

NKI (Serviceresor)

84 %

85 %

85 %

NKI (Färdtjänsthandläggning)





91 %

Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen

71% kundnöjdhet

80% kundnöjdhet

90% kundnöjdhet

Marknadsandel

11,3 %

11,4 %

11,7 %

Bilbeläggning Serviceresor (resande per tur)

1.71

1.8

2.0

Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara
minst 50 %

54,6 %

> 50%

> 50%

Fr.o.m. Budget 2017 skall mål fastställas för
självfinansieringsgraden för varje enskilt trafikslag





separata mål skall
fastställas i Budget 2017

Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram

Målet uppfyllt (2014)

Bokslut inom ekonomisk
ram

Bokslut inom ekonomisk
ram

Medarbetare
Nöjd Medarbetare Index
Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Plats att utveckla och förklara
Invånare
Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att nå regional utveckling. Kronobergs län har en gles struktur varför det är viktigt att skapa en stark infrastruktur
för att koppla samman länet, då det är främst i tätbefolkade områden den ekonomiska tillväxten har skett under de senaste decennierna.
Människor ska kunna bo och verka i hela Kronoberg och goda transportmöjligheter är en avgörande faktor för att främja den regionala rörligheten i en
mer sammanbunden arbetsmarknad och därmed skapa en komplementär region. I takt med att allt fler jobb växer fram i länets urbana områden är det
än viktigare att tillgodose att människor som bor utanför dessa områden kan bo kvar och samtidigt arbeta i en annan ort. En mer sammanbunden
arbetsmarknad innebär således att för arbetsgivarna i länet ökar möjligheterna till långsiktig kompetensförsörjning och för arbetstagarna vidgas den
tillgängliga arbetsmarknaden.
Givet länets glesa struktur och industriella prägel, som medför många tunga transporter, är transportsektorn en källa till stora delar av länets
klimatpåverkande utsläpp. Över tid har Kronoberg minskat de klimatpåverkande utsläppen främst genom att ställa om energisektorns produktion.
Däremot kvarstår höga utsläpp från transportsektorn. För att skapa en miljömässigt hållbar region är ett ökat kollektivt resande, tillsammans med mer
klimatvänliga bilar och andra samåkningslösningar, en avgörande utmaning för att minska länets samlade klimatpåverkande utsläpp och därmed bidra
till uppfyllelsen av EU 2020målen.
En effektiv och ändamålsenlig trafikförsörjning är, givet resonemanget ovan, ett av de främsta redskapen för att uppnå en hållbar regional utveckling.
De sammantagna resultaten av insatserna ska bidra till att skapa ett grönt och hållbart Kronoberg, där människor kan bo och verka i hela regionen.
Människors resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik. Vi ska utforma en trafik där så många som möjligt kan
resa kollektivt. Visionen för framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är ”Kollektivtrafiken i Kronobergs län är så bra att människor väljer den i första
hand”.
Mål för trafiken:
•

Kollektivtrafiken ska bidra till regional tillväxt

•

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla

•

Kollektivtrafiken ska vara säker och långsiktigt hållbar

Plats att utveckla och förklara
Medarbetare
Medarbetarna är den resurs som ska se till att verksamhetens mål uppfylls. Vikten av en god arbetsmiljö, rätt verktyg och ett
gott ledarskap är därför centralt.
Därför är det viktigt att med en viss regelbundenhet, mäta hur medarbetarna upplever arbetsmiljön i stort, arbetsplatsen,
arbetsuppgifterna, nivån på service från de delar i organisationen som har detta till uppgift, övergripande ledarskap samt direkt
ledarskap.
Ett sätt att mäta är NMI (Nöjd Medarbetare Index), om detta sen upprättas internt av HR avdelningen eller köps in externt, är
något man får diskutera utifrån förutsättningar och önskat resultat.
Utbildning: Medarbetarna ska erhålla den utbildning som är relevant för att utvecklas med uppgiften. Det är närmaste chef
som ska föra denna diskussion med respektive medarbetare.

Plats att utveckla och förklara
Verksamhetsutveckling
Utveckla Närtrafiken. Idag finns kompletteringstrafik i alla våra 8 kommuner. Kompletteringstrafik ska ses som en komplettering till den ordinarie
linjetrafiken. För varje kommun finns ett antal områden som är berättigade till kompletteringstrafik. Inom dessa områden får boende resa med
kompletteringstrafiken i enlighet med de regler som gäller. För varje område finns minst en målort angiven. Resorna går till den angivna målorten enligt
de regler och tider som gäller för området. Varje område har en till tre resdagar/vecka och priset är detsamma som för ordinarie linjetrafik. Under tre år
har ett Närtrafikprojekt genomförts i Ljungby. Syftet med projektet är att minska antalet sjuk och färdtjänstresor där det bara åker en passagerare samt
att öka utbudet av kollektivtrafik. Sjuk och färdtjänstresande ska tjäna på att samåka och allmänheten ska kunna samåka med transporterna till en
lägre kostnad än vanligt.
Både kompletteringstrafiken och Närtrafiken Ljungby bygger på s.k. anropsstyrd trafik vilket innebär att trafiken endast går om kunden ringt och bokat i
förväg och kostar således inget om kunderna inte åker.
Under 2015 är målet att göra en översyn av Närtrafiken i Kronobergs län, utgå från erfarenheterna från Närtrafik Ljungby samt övrig kompletteringstrafik
och få ett samlat utbud för länets invånare. Grunden är en förbättrad samhällsservice för de personer som bor på landsbygden med fokus på barn och
unga samt äldre.
Översyn av regelverk. Under 2015 ska en översyn av regelverken för sjukresor samt färdtjänst genomföras för att förenkla och förbättra för både kund
och personal. Dagens regelverk är ibland svårtolkade och sjukresors och färdtjänst regelverk kan motverka varandra. Under 2015 kommer det att
tillsättas både interna och externa arbetsgrupper för att fånga upp synpunkter från såväl vården, omsorgen samt kundperspektivet.
Upphandling av nytt IT-system för Serviceresor. Under hösten 2014 fick Serviceresor i uppdrag av Trafiknämnden att förbereda för ett nytt IT
system och upparbeta ett upphandlingsunderlag. Serviceresor använder idag ett system som bygger helt på manuell planering vilket är ett mycket
tidskrävande arbete som kräver stor kompetens och erfarenhet hos personalen. Under 2015 arbetas ett upphandlingsunderlag fram och ett nytt system
upphandlas Ett nytt system med mer automatiserad planering skulle innebära att varje bokning går fortare vilket kommer att gynna väntetiden i telefon.
Systemet blir mer driftssäkert och resursutnyttjandet av fordon och samplanerade resor är vinster som förväntas.
Tågtrafik
Öka resandet i tågtrafiken. Stora satsningar har genomförts på att utveckla den regionala tågtrafiken. Resandet och kostnadstäckningsgraden har ännu
inte nått upp till förväntningarna. En översyn av den parallella busstrafiken behöver också genomföras. Buss och tåg skall komplettera varandra och
skall ses som ett gemensamt transportsystem.

Plats att utveckla och förklara
Ekonomi
Regionförbundets fullmäktige beslutade den 7 oktober 2011 om trafikeringsprinciperna m.m. för ”Framtidens kollektivtrafik”
och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %. Självfinansieringsgraden
anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna. Under 2014 var den totala självfinansieringsgraden 54,6 % vilket
var 2,9 % lägre än 2013. Den totala självfinansieringsgraden mäts för all linjetrafik enligt Trafikanalys definition vilket innebär
att abonnerad skolskjuts, färdtjänst, sjukresor samt alla former av anropsstyrd trafik inte räknas som linjetrafik.
Från och med Budget 2017 är ambitionen att separata mål för självfinansieringsgraden skall fastställas för respektive
trafikslag.
Att arbeta med mål för självfinansieringsgraden i trafiken innebär arbete med flera olika delmoment. Trafikens utbud måste
anpassas till resenärernas behov. Trafikens kostnader måste följas upp och utvärderas. Resandeutvecklingen måste noga
följas. Taxesystemet måste hela tiden ses över för att generera både fler resor och ökade intäkter. Hela arbetet med
kollektivtrafiken måste ha ett marknads och kundorienterat synsätt.

VERKSAMHETSPLAN 2016
LÄNSTRAFIKEN

Bakgrund
Vårt uppdrag
Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i
Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra
trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive
kommun eller Region Kronoberg.

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrd region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter
upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra
kollektivtrafiken
i länet.
Länstrafikens vision är ”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart
samhälle”.
Långsiktiga mål 2018
• Marknadsandelen ska öka till 11,9 %
• NKI (Buss/tåg) ska öka till 70 %
• NKI (Serviceresor) ska öka till 86 %
• NKI (Färdtjänsthandläggning) ska öka till 91 %

Långsiktiga strategier
• Ökad kvalitet och tillgänglighet i mötet med kunden
• Förfina och utveckla trafiken
• Locka nya kunder
• Få befintliga kunder att resa mer med kollektivtrafiken

Invånare

Respekt för
människan

Vi ser varje individs behov
och de som möter oss känner
förtroende och trygghet.

Medarbetare
Vi möter varandra med
omtanke och respekt. Vi
uppskattar varandras insats
och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga vård.

verksamhet

Ekonomi
Vi tar ansvar för att använda
våra resurser där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo.

Nuläge och mål
Perspektiv
Vårt nuläge

Våra
viktigaste
mål 2016

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Länstrafiken NKI 66 %
(2014)
Serviceresor NKI 84 %
(2014)
Marknadsandel 11,3 %
(2014)

Länstrafiken har en
kompetent och till
verksamheten
förhållandevis väl anpassad
organisation.

Positiv utveckling med ökat
resande och ökad kundnöjdhet.

Självfinansieringsgraden var
54,6 % 2014

•

•
•

- Ökat resande;
Marknadsandelen ökar till 11,5 %
- Länstrafiken NKI ökar till 68 %
- Serviceresor NKI ska bibehållas 85 %
- Färdtjänst NKI ska vara 87 %
- Behålla och utveckla befintlig personal
- Kollektivtrafiken har budget i balans

•

Aktiviteter

Målgruppsanpassade
marknadsinsatser.
• Förbättrad information
vid trafikstörningar.
• Uppföljning;
-punktlighet
-restider
-svarsparametrar NKI

•

•

Arbeta för en bra
arbetsmiljö med rätt
verktyg för varje enskild
medarbetare.
Ha ett öppet ledarskap.

•
•
•

Implementering av nytt ITsystem för Serviceresor
Implementering av nytt
regelverk för Serviceresor och
färdtjänst
Implementering av
Närtrafikkoncept
Utökad trafik

•

Arbeta med intäktssäkring
Regelbunden uppföljning av
kostnader och intäkter
Upprätta mål för
självfinansieringsgraden för
respektive trafikslag fr.o.m.
Budget 2017

Styrkort
Styrtal

Nuläge

Mål 2016

Långsiktigt mål 2018

Invånare
NKI (Buss/tåg)

66 % (2014)

68 %

70 %

NKI (Serviceresor)

84 % (2014)

85 %

86 %

NKI (Färdtjänsthandläggning)

-

87 %

91 %

-

-

90 %

Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen

71 % kundnöjdhet (2014)

85 % kundnöjdhet

93 % kundnöjdhet

Marknadsandel

11,3 % (2014)

11,5 %

11,9 %

Bilbeläggning Serviceresor (resande per tur)

1,71 (2014)

1,9

2,0

Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara
minst 50 %

54,6 %

> 50%

> 50%

Fr.o.m. Budget 2017 skall mål fastställas för
självfinansieringsgraden för varje enskilt trafikslag

-

-

separata mål skall
fastställas i Budget 2017

Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram

Målet uppfyllt (2014)

Bokslut inom ekonomisk
ram

Bokslut inom ekonomisk
ram

Medarbetare
Nöjd Medarbetare Index
Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Plats att utveckla och förklara
Invånare
Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att nå regional utveckling. Kronobergs län har en gles struktur varför det är viktigt att skapa en
stark infrastruktur för att koppla samman länet, då det är främst i tätbefolkade områden den ekonomiska tillväxten har skett under de
senaste decennierna.
Människor ska kunna bo och verka i hela Kronoberg och goda transportmöjligheter är en avgörande faktor för att främja den regionala
rörligheten i en mer sammanbunden arbetsmarknad och därmed skapa en komplementär region. I takt med att allt fler jobb växer fram i
länets urbana områden är det än viktigare att tillgodose att människor som bor utanför dessa områden kan bo kvar och samtidigt arbeta i
en annan ort. En mer sammanbunden arbetsmarknad innebär således att för arbetsgivarna i länet ökar möjligheterna till långsiktig
kompetensförsörjning och för arbetstagarna vidgas den tillgängliga arbetsmarknaden.
Givet länets glesa struktur och industriella prägel, som medför många tunga transporter, är transportsektorn en källa till stora delar av
länets klimatpåverkande utsläpp. Över tid har Kronoberg minskat de klimatpåverkande utsläppen främst genom att ställa om
energisektorns produktion. Däremot kvarstår höga utsläpp från transportsektorn. För att skapa en miljömässigt hållbar region är ett ökat
kollektivt resande, tillsammans med mer klimatvänliga bilar och andra samåkningslösningar, en avgörande utmaning för att minska länets
samlade klimatpåverkande utsläpp och därmed bidra till uppfyllelsen av EU 2020-målen.
En effektiv och ändamålsenlig trafikförsörjning är, givet resonemanget ovan, ett av de främsta redskapen för att uppnå en hållbar regional
utveckling. De sammantagna resultaten av insatserna ska bidra till att skapa ett grönt och hållbart Kronoberg, där människor kan bo och
verka i hela regionen.
Människors resebehov är ett av de viktigaste skälen i utformningen av framtidens kollektivtrafik. Vi ska utforma en trafik där så många
som möjligt kan resa kollektivt. Visionen för framtidens kollektivtrafik i Kronobergs län är ”Kollektivtrafiken i Kronobergs län är så bra att
människor väljer den i första hand”.
Mål för trafiken:
• Kollektivtrafiken ska bidra till regional tillväxt
• Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla
• Kollektivtrafiken ska vara säker och långsiktigt hållbar

Plats att utveckla och förklara
Medarbetare
Medarbetarna är den resurs som ska se till att verksamhetens mål uppfylls. Vikten av en god arbetsmiljö, rätt verktyg och ett
gott ledarskap är därför centralt.
Därför är det viktigt att med en viss regelbundenhet, mäta hur medarbetarna upplever arbetsmiljön i stort, arbetsplatsen,
arbetsuppgifterna, nivån på service från de delar i organisationen som har detta till uppgift, övergripande ledarskap samt direkt
ledarskap.
Ett sätt att mäta är NMI (Nöjd Medarbetare Index), om detta sen upprättas internt av HR avdelningen eller köps in externt, är
något man får diskutera utifrån förutsättningar och önskat resultat.
Utbildning: Medarbetarna ska erhålla den utbildning som är relevant för att utvecklas med uppgiften. Det är närmaste chef
som ska föra denna diskussion med respektive medarbetare.

Plats att utveckla och förklara
Verksamhetsutveckling
Implementering av Närtrafik-konceptet. Under 2015 görs en översyn av Närtrafik Ljungby och kompletteringstrafiken i Kronobergs län.
Utifrån översynen tar Trafiknämnden beslut om huruvida Närtrafik ska implementeras som ett enhetligt koncept i Kronobergs län, för att få
ett samlat utbud för länets invånare.
Implementering av regelverk. Under 2015 görs en översyn av regelverken för sjukresor samt färdtjänst. Utifrån översynen
implementeras förändringarna i regelverken.
Implementering av nytt IT-system för Serviceresor. Under 2015 upparbetas ett upphandlingsunderlag och en upphandling görs kring
ett nytt IT- system. Det nya systemet kommer att provköras, personalen kommer att utbildas och systemet kommer att driftsättas under
2016.
Tågtrafik. Öka resandet i tågtrafiken. Stora satsningar har genomförts på att utveckla den regionala tågtrafiken. Resandet och
kostnadstäckningsgraden har ännu inte nått upp till förväntningarna. En översyn av den parallella busstrafiken behöver också genomföras.
Buss och tåg skall komplettera varandra och skall ses som ett gemensamt transportsystem.

Plats att utveckla och förklara
Ekonomi
Regionförbundets fullmäktige beslutade den 7 oktober 2011 om trafikeringsprinciperna m.m. för ”Framtidens kollektivtrafik”
och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %. Självfinansieringsgraden
anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna. Under 2014 var den totala självfinansieringsgraden 54,6 % vilket
var 2,9 % lägre än 2013. Den totala självfinansieringsgraden mäts för all linjetrafik enligt Trafikanalys definition vilket innebär
att abonnerad skolskjuts, färdtjänst, sjukresor samt alla former av anropsstyrd trafik inte räknas som linjetrafik.
Från och med Budget 2017 är ambitionen att separata mål för självfinansieringsgraden skall fastställas för respektive
trafikslag.
Att arbeta med mål för självfinansieringsgraden i trafiken innebär arbete med flera olika delmoment. Trafikens utbud måste
anpassas till resenärernas behov. Trafikens kostnader måste följas upp och utvärderas. Resandeutvecklingen måste noga
följas. Taxesystemet måste hela tiden ses över för att generera både fler resor och ökade intäkter. Hela arbetet med
kollektivtrafiken måste ha ett marknads- och kundorienterat synsätt.

Aktivitetsplan
Resurser:
Aktivitet

Förväntad effekt 2016-2018
Invånare

Utveckla
Närtrafiken

Översyn av
regelverken

IT-upphandling

A.
B.
C.

En högre
samhällsservice för
unga och äldre på
landsbygden

Medarbetare
En större bredd och
utbud i verksamheten,
fler köruppdrag att
samordna

Verksamhetsutveckling
Utveckling i takt med
trafikförsörjningsprogra
mmet och
merutnyttjande av
upphandlade resurser i
skoltrafiken och
miljövinster

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Tydligare och
förbättrade regelverk
ger trygghet vid
bokning av resan

Tydligare och
förbättrade regelverk
ger en trygghet för
personalen

Regelverk som har rätt
helhetsperspektiv

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Mer driftssäkert
system som ger
moderna sätt att boka
och kortare
telefonköer
Invånare

Snabbare samtal
och automatiskt
samplanerade resor
ger ett bättre
arbetsflöde
Medarbetare

Möta 2000-talets teknik
och använda ett
automatiserat
bokningssystem som
ger bättre
resursutnyttjande
Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Svårighetsgrad

Tid egen organisation
Intern expertresurs
Investering

1-5
1 = inte svårt
5 = svårt

A.B.C

2

A.B

2

A.B.C

3

Högre totalkostnad
men fler resor och
fler samåkningar

Ekonomi
Ökad tydlighet
minskar
belastningen på
personalresurser,
vilket är
ekonomiskt
fördelaktigt
Ekonomi
Bättre nyttjande
av både personal
och fordon blir
ekonomiskt
fördelaktigt
Ekonomi

Aktivitetsplan
Resurser:
Aktivitet

Förväntad effekt 2016-2018
Invånare

Nöjd
Medarbetare
Index

A.
B.
C.

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Att veta hur
medarbetarna mår är
av största vikt för en
utveckling av
verksamheten. Att
rätta till eventuella fel
och brister, är
betydligt enklare om
man kan ringa in ett
eventuellt ”problem”.

Vidareutbildning inom
kompetensområdet är
centralt för
verksamhetsutvecklinge
n.

Vissa kostnader
för
kompetensutveckli
ng.

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Engagemang i
verksamheten ger
högre servicenivå
mot invånarna.

Svårighetsgrad

Tid egen organisation
Intern expertresurs
Investering

A, B, C

1-5
1 = inte svårt
5 = svårt
3

Aktivitetsplan
Resurser:
Aktivitet
Upprätta
separata mål för
självfinansieringsgraden
för respektive
trafikslag fr.o.m.
Budget 2017

Regelbunden
uppföljning av
kostnader och
intäkter

A.
B.
C.

Förväntad effekt 2016-2018
Invånare
En kostnadseffektiv
verksamhet gynnar
invånarna långsiktigt

Invånare

Medarbetare
Ställer krav på
medarbetarna att
kunna utvärdera
potentialen hos
respektive trafikslag

Verksamhetsutveckling
Ger underlag för en
bättre totalprioritering
när det gäller framtida
verksamhetsutveckling

Ekonomi

Tid egen organisation
Intern expertresurs
Investering

1-5
1 = inte svårt
5 = svårt

A,B

4

A,B

3

Ger underlag för
en bättre
totalprioritering

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Förbättrad
ekonomistyrning och
uppföljning dels
centralt men även på
avdelningsnivå

Utveckla bättre metoder
för att följa upp den
ekonomiska
utvecklingen för
respektive verksamhet

Ger underlag för
en bättre
totalprioritering.
Upptäcker
eventuella
avvikelser i god tid.

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

En kostnadseffektiv
verksamhet gynnar
invånarna långsiktigt

Svårighetsgrad

Aktivitetsplan
Resurser:
Aktivitet

Förväntad effekt 2016-2018
Invånare

Förbättrad
information vid
oplanerade
trafikstörningar

Uppföljning
punktlighet

Uppföljning
restider

Uppföljning av
svarsparametra
r NKI

A.
B.
C.

Ökad kundnöjdhet
bör leda till ökat
resande

Invånare
Bör leda till bättre
kvalitet

Invånare
Bör leda till bättre
kvalitet

Invånare
Trafikslagsvisa
undersökningar
innebär bättre kvalitet
och förbättrade
möjligheter att vidta
rätt åtgärder för
respektive
trafiksystem.

Medarbetare
Avlastning för
kundcenter. Eventuell
omfördelning av
personalresurser.

Medarbetare
Fördjupat samarbete
med angränsande
verksamheter, främst
Trafikverket
Medarbetare

Verksamhetsutveckling
Trafikledningen
fortsätter att förfina sitt
arbetssätt. Fördjupat
samarbete med
angränsande
verksamheter.
Verksamhetsutveckling

Förbättrat underlag
innebär ökad
kunskap.

Tid egen organisation
Intern expertresurs
Investering

1-5
1 = inte svårt
5 = svårt

A, B, C

5

A

3

A

4

A

2

Förbättringar bör
leda till en bättre
ekonomi. Utreda
investeringar i
eventuell ny teknik.
Ekonomi

Bör leda till bättre kvalitet. Förbättringar bör
Underlag inför
leda till en bättre
förhandlingar med
ekonomi
främst Trafikverket.
Verksamhetsutveckling

Underlättar för förarna. Ambition att skapa ett
effektivare trafiksystem.

Medarbetare

Ekonomi

Svårighetsgrad

Verksamhetsutveckling
Underlag för bättre
dialog med utförare och
myndigheter.

Ekonomi
Förbättringar bör
leda till en bättre
ekonomi

Ekonomi
Förbättringar bör
leda till en bättre
ekonomi

Aktivitetsplan
Aktivitetsplan
Resurser:
Aktivitet

Löpande
marknadsbearbetning

Fortsatt arbete
med att säkra
intäktsflöden

A.
B.
C.

Förväntad effekt 2016-2018
2015-2017
Invånare

Medarbetare

Ökad kunskap och
kännedom om
länstrafikens
Invånare
produkter och tjänster

Bibehålla en god
marknadskompetens.
Medarbetare

Invånare
Invånare

Verksamhetsutveckling
Ökat resande.

Ekonomi

Ekonomi

Medarbetare
Medarbetare

Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling

Ekonomi
Ekonomi

Invånare
Invånare

Medarbetare
Medarbetare

Verksamhetsutveckling
Verksamhetsutveckling

Ekonomi
Ekonomi

Invånare

Medarbetare

Verksamhetsutveckling

Ekonomi

Ännu bättre kontroll
över verksamheten
ger tryggare
medarbetare

Förbättrade flöden

Tid egen organisation
Intern expertresurs
Investering

1-5
1 = inte svårt
5 = svårt

A

1

A, C

4

Ökade intäkter.

Verksamhetsutveckling

Optimerad
användning av
gemensamma
resurser

Svårighetsgrad

Förbättrad
ekonomi
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§ 26. Yttrande och förslag på övergripande budget och
verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018
14LTK1381
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för regionala utvecklingsnämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.
att till nästa års budgetprocess får nämnderna en budget att hålla sig till.
Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska
senast 2015-03-15 till regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på
budget för denna period.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om budgetprocessens ordning.
Carina Bengtsson tilläggsyrkar att till nästa års budgetprocess får nämnderna en
budget att hålla sig till.
Förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
för regionala utvecklingsnämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Expedieras till
Regionstyrelsen

Protokoll
Datum: 2015-03-11

Beslutsunderlag
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för regionala utvecklingsnämnden 2016 med flerårsplan 2017-2018.
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Sammanfattning
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast
2015-03-15 till regionstyrelsen inkomma med yttrande och förslag på budget för
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Regional utvecklingsdirektör
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Förslag på yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan
2016 med flerårsplan 2017-2018.
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Regionala utvecklingsnämnden
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Skrivinstruktion/mall - Budget 2016 med flerårsplan
2017–2018
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ges i
uppdrag att senast 2015-03-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och
förslag på budget för denna period.
Yttrande och förslag på budget kommer sedan att ligga till grund för den
övergripande budgeten och verksamhetsplanen för Region Kronoberg.
Budgetdokumentet beskriver vad som ska göras och tas fram på regionnivå.
Verksamhetsplanen som beskriver hur strategierna ska genomföras ska tas fram av
respektive nämnd under hösten med utgångspunkt från regionens övergripande
budget och verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna fastställs av regionstyrelsen.
Verksamhetsplaner ska sedan tas fram på alla nivåer i Region Kronoberg. (Se
bifogad tidplan.)
Budgeten och verksamhetsplanen för Region Kronoberg ska följa den struktur
som togs fram inför budgetarbetet 2015-2017 för Landstinget Kronoberg.( Se
bifogad Budget 2015-2017 för Landstinget Kronoberg.)
Mallen är uppdelad efter de fyra perspektiven; invånare, medarbetare,
verksamhetsutveckling och ekonomi. Skrivinstruktionen är därutöver indelad:


Del 1, Budget. Den här delen avser budget dokumentet och tar sin
utgångspunkt i en kort omvärldsanalys, med konsekvenser och påverkan,
som lägger grunden till VAD vi sedan vill uppnå i budgeten. I kapitlet ska
även möjligheter och utmaningar kopplat till perspektivet beskrivas samt
kommentar hur vi bäst skulle kunna hantera detta område för att hantera
utmaningar och möjligheter. Budgetavsnittet avslutas med beskrivning av
strategier för att uppnå målen. Nyckelord budget: Långsiktiga mål 2018,
flerårsplan, strategier, VAD



Del 2, Verksamhetsplan. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska verksamhetsplanen kortfattat
beskriva hur strategierna ska genomföras.
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Del 1 Budget - sammanfattning av våra mål
Invånare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Befolkningsutveckling i
relation till andra län

10/21 (2013)

Över medianen (<10)

Över medianen (<10)

Andel som anger att
hälsan är god eller mycket
god

I nivå med
riksgenomsnittet (män
77%, kvinnor 69%, 20112014)

I nivå med
riksgenomsnittet för
kvinnor och män

Över riksgenomsnittet för
kvinnor och män

Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
Sysselsättningsgraden ska
minst uppgå till 80 %

78,5 (2013)

79 %

80 %

Andel 20-24 åringar med
minst gymnasial utbildning
i relation till andra län

10/21(2012)

<8/21

<5/21

Antalet arbetsställen inom
den privata sektorn (med
minst 1 anställd) per 1000
invånare i relation till andra
län

13/21 (2014)

<11/21

<10/21

Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning
Innovation/kreativitet enligt
medarbetarenkät/medarbet
arsamtal

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Delaktighet enligt
medarbetarenkät/medarbet
arsamtal

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Balanserad arbetssituation
enligt
medarbetarenkät/medarbet
arsamtal

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Ledarskap enligt
medarbetarenkät

Baslinjevärde saknas för
avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom Medarbetarenkät/

Ökat värde jämfört med
2016

Medarbetarsamtal

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Baslinjevärde saknas

Baslinjevärde tas fram
genom enkät

Ökat värde jämfört med
2016

Saknas

Infört

Implementerat

Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör
Nöjdhet hos intressenter
(t.ex. samhandling,
delaktighet, tydlighet)

Hållbart ledningssystem
Ledningssystem för
regionala utvecklingsfrågor
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Ekonomi

Nuläge 2015

Målvärde 2016

REGION KRONOBERG

Långsiktigt mål 2018

Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
Fördelning av projektmedel
mellan kvinnor och män,
flickor och pojkar

Baslinjevärde tas fram

Jämnare fördelning
jämfört med 2015

Jämnare fördelning
jämfört med 2016

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Nya uppdrag ska vara fullt finansierade
Basfinansiering av statliga
uppdrag

Ej fullfinansierade statliga
uppdrag
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1 Invånare
– Nöjda invånare med stort förtroende och förutsättningar att utvecklas i goda livsmiljöer.
1.1

Omvärldsanalys

All regional verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt i kunskap om flickor och
pojkars, kvinnors och mäns villkor och behov. Det innebär att respektera de mänskliga
rättigheterna och erkänna deras betydelse och allmängiltighet. Arbetet med regional
utveckling riktar sig dock sällan direkt till invånarna, utan verksamheten sker genom
andra intressenter så som kommuner, lokalt näringsliv, akademi eller föreningar.

Region Kronoberg har tilldelats det regionala tillväxtansvaret från staten, vilket bland
annat innebär ett uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). 2015 antas en
ny RUS för Kronobergs län. Strategin sträcker sig mellan 2015-2025 och är vägledande
för arbetet med hållbar regional utveckling. Utgångspunkten är att RUS är ett verktyg
som ska bidra till att uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken genom att skapa
bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling, en utveckling som ska komma
invånarna i Kronoberg till godo i form av till exempel minskad arbetslöshet, bättre
utbildning och bättre folkhälsa. Målbilden för RUS är ”Gröna Kronoberg”. Invånarna ska
växa i öppna och hållbara livsmiljöer och växa av en cirkulär ekonomi med
förnyelseförmåga.

Inom ramen för RUS har en omvärldsanalys gjorts. Bland de omvärldstrender som tas
upp kan nämnas:



En allt mer globaliserad ekonomi



Professionalisering på arbetsmarknaden



Urbanisering

1.1.1

Konsekvenser och påverkan

En alltmer globaliserad ekonomi innebär att den inomregionala utvecklingen i
Kronobergs län i allt högre utsträckning präglas av utvecklingen utanför länets gränser.
Globaliseringen gör sig gällande på flera olika sätt i Kronobergs län. När finanskrisen
briserade drabbades länets exportdrivna sysselsättningsintensiva industri hårt som en
följd av minskad köpkraft i viktiga avsättningsmarknader – men fortsatt utgör denna
industriella bas en viktig motor för regionens ekonomi. Men globaliseringen handlar om
mer än ekonomiska aktivitet. Som en följd av oroligheter i flera delar av världen har
migrationen till länet ökat och bidragit till länets positiva befolkningsutveckling, men har
också inneburit utmaningar bland annat gällande integration.

Professionaliseringen på arbetsmarknaden medför att utbildningsnivån är grundläggande
för den enskildes möjlighet till anställning. Detta är av vikt att ta hänsyn till i
utvecklingsarbetet i länet, särskilt då befolkningen i Kronobergs län idag har en något
lägre utbildningsnivå än genomsnittet.
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Den omställningen som sker på arbetsmarknaden och de senaste årens trender med
alltmer tilltagande urbanisering har medfört en allt glesare landsbygd. Flera av de mindre
kommunerna i Kronoberg har haft en negativ befolkningsutveckling och en ökande
medelålder som konsekvens. Allt fler bor i Växjö som sedan nittiotalet stått för länets
befolkningstillväxt, och tillsammans med Älmhult för länets sysselsättningstillväxt.

Ovan är några exempel på omvärldstrender som redan påverkat Kronoberg
kraftigt. Trenderna påverkar också de prioriteringar som görs i utvecklingsarbetet,
och vilka frågor som lyfts inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin.
1.1.2

Utmaningar och möjligheter

De trender som anges som exempel innebär både utmaningar och möjligheter i
det regionala utvecklingsarbetet.
Globaliseringen innebär stärkta utvecklingsmöjligheter i den meningen att tillgängliga
marknader ökar, samtidigt som det finns en utmaning i en ökad konkurrens. Länets
industriberoende medför en möjlighet i den meningen att det är där specialiseringen
finns, det genererar jobb och kapital till regionen. Samtidigt är länet ytterst känsligt för
konjunkturer. En diversifiering av näringslivet, med nya företag inom turism, service och
tjänster, tillsammans med en fortsatt stark konkurrenskraft inom industrin skulle stärka
Kronobergs framtida konkurrensförmåga. För att lyckas med detta krävs god tillgång till
humankapital. Att uppnå ett dynamiskt utbud inbegriper flera komponenter; attrahera
barnfamiljer, anpassa universitetets utbildningar till det regionala näringslivets behov, få
studenter att stanna kvar i regionen, god folkhälsa och så vidare. Utmaningen börjar
redan på grundskolenivå, då en god genomströmning inom de tidiga skolåren är en
förutsättning för att få tillgång till god kompetens i framtiden.

För att hela regionen ska leva och stå rustade inför omställningarna i framtiden behöver
de olika kommunerna bindas samman och dra nytta av varandras styrkor. En
regionförstoring med ökad rörlighet mellan de olika administrativa gränserna i Kronoberg
skulle medföra en möjlighet till en utökad arbetsmarknad för arbetstagarna och större
möjligheter för kompetensförsörjning för arbetsgivarna. För de mindre kommunerna
skulle starka länkar in till större arbetsmarknader vara en stabiliserande faktor under
lågkonjunkturer som ofta drabbar små ekonomier hårdare.

Den ökade migrationen har hjälpt till att balansera länets demografi. Samtidigt står
Kronoberg inför en utmaning gällande integration och att öka utlandsföddas
arbetsdeltagande.
1.2

Nuläge

Antagandet av en ny RUS är en styrka då det möjliggör tydligare prioriteringar inom det
regionala utvecklingsarbetet, med utgångspunkt i de utmaningar som länet står inför. En
styrka är också det arbetssätt som RUS innebär, vilken lägger grunden för ett hållbart
regionalt utvecklingsarbete genom arbetsmetoden ”gröna tråden”. Metoden innebär att
hållbarhet ska gå som en grön tråd genom alla led i arbetet.
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Det nuläge, som också visar på utmaningarna och svagheterna i regionen, som ligger till
grund för insatserna som prioriteras i RUS innefattar bland annat:



Kronobergs län har en gles befolkningsstruktur och långa avstånd mellan
arbetsmarknadsregionerna. Den låga befolkningstätheten är en utmaning
då regioner med högre befolkningstäthet har haft en starkare utveckling
under de senaste decennierna. Befolkningen på landsbygden minskar,
vilket lett till nedläggningar av serviceinrättningar.



Under en längre tid har regionens befolkningsutveckling vida överstigit
snittet för regioner utanför storstäderna, men varit lägre än
riksgenomsnittet som en följd av den massiva befolkningstillväxten i
storstäderna.



Kronobergs län har en utveckling av ohälsotalet som är lägre än
riksgenomsnittet. Historiskt har Kronoberg legat under riksnivån, men
under senare år har gapet krympt och kvinnors ohälsotal ligger idag över
riksgenomsnittet.



Finanskrisen har haft stor påverkan på länet. Sysselsättningsutvecklingen
och utvecklingen av daglönesumman i länet har varit en av de svagaste i
riket.



Utbildningsnivån i länet, sett till andelen av befolkningen med en
förgymnasial utbildning, är lägre än riksgenomsnittet och snittet för
regioner utanför storstadsregionerna.



Utsatta grupper står långt från arbetsmarknaden. För att klara de framtida
demografiska utmaningarna behöver en större del av arbetskraften inträda
på arbetsmarknaden.



Antal arbetsställen inom den privata sektorn med minst 1 anställd per
1000 invånare indikerar näringslivets förnyelsekraft. Ur ett längre
perspektiv har länet haft en något starkare utveckling av nya företag
jämfört med andra regioner utanför storstadsregionerna.

En komplett nulägesanalys med styrkor/möjligheter och svagheter/utmaningar återfinns
i RUS.
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Mål
Mål för perioden 2016-2018, i enlighet med RUS:


Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer



Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Invånare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Befolkningsutveckling i
relation till andra län

10/21 (2013)

Över medianen (<10)

Över medianen (<10)

Andel som anger att
hälsan är god eller mycket
god

I nivå med
riksgenomsnittet (män
77%, kvinnor 69%, 20112014)

I nivå med
riksgenomsnittet för
kvinnor och män

Över riksgenomsnittet för
kvinnor och män

Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
Sysselsättningsgraden ska
minst uppgå till 80 %

78,5 (2013)

79 %

80 %

Andel 20-24 åringar med
minst gymnasial utbildning
i relation till andra län

10/21(2012)

<8/21

<5/21

Antalet arbetsställen inom
den privata sektorn (med
minst 1 anställd) per 1000
invånare i relation till andra
län

13/21 (2014)

<11/21

<10/21

1.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen, i enlighet med RUS:


Utveckla en komplementär region



Utveckla ett inkluderande värdskap



Satsa på bästa livsvillkoren för barn och unga



Utveckla diversifieringen av näringslivet



Utveckla innovationsförmågan



Satsa på humankapitalet
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2 Medarbetare
– Medarbetare som trivs och utvecklas, en attraktiv arbetsgivare, delaktighet som skapar en god
arbetsmiljö

2.1 Omvärldsanalys
Det regionala utvecklingsarbetet påverkas bland annat av nationella direktiv och
utvecklingen i omvärlden. Till exempel påverkas utbildningsverksamheten av
efterfrågan på utbildning och möjligheter till finansiering och
projektverksamheten av utlysningar under perioden. Detta påverkar regionala
prioriteringar och därmed medarbetarna.
Forskning visar att en attraktiv arbetsplats kännetecknas av såväl en god fysisk
miljö som ett gott socialt arbetsklimat, där medarbetarna respekterar varandra och
där det finns utrymme för samarbete och diskussioner om idéer och gemensamma
problemställningar. En dynamisk arbetsplats med varierande och utmanande
arbetsuppgifter, möjlighet till utveckling och eget ansvar, tid för medarbetarna att
tänka och vara kreativa och stöttande chefer bidrar ytterligare till ett trivsamt och
innovativt arbetsklimat.
Organisationens styrning är av vikt för medarbetarnas trivsel. Trenden går mot
högre grad av resultatmätning och produktionskrav och ett högt ansvarstagande
från den enskilde medarbetaren. Nya managementmetoder poängterar vikten av
att öka medvetenheten hos medarbetarna om varför vi gör det vi gör. Att förstå
organisationens mål och strategiska inriktning och hur de egna arbetsuppgifterna
relaterar till dessa leder till ökad motivation och drivkraft hos medarbetarna.
2.1.1

Konsekvenser och påverkan

Avdelningens medarbetare jobbar i en regional utvecklingskontext och har ofta en
processledande roll. Avdelningens dynamiska karaktär, med en ständigt
föränderlig omvärld och förändringar i nationella prioriteringar, leder till krav på
medarbetare som klarar en miljö med hög förändringstakt och låg nivå av
styrning.
Ett högt ansvarstagande och ambitionsnivåer från den enskilde, i kombination
med ökade krav på produktivitet och resultatmätning, medför samtidigt en risk
för hög arbetsbelastning och stress.
2.1.2

Utmaningar och möjligheter

Bildandet av Region Kronoberg innebär nya roller och krav för medarbetarna. En
utmaning är att avdelningen behöver hitta nya arbetsformer och rutiner som
passar den nya organisationen. Region Kronoberg innebär också en organisation
med betydligt fler medarbetare, vilket bland annat yttrar sig i längre ledtider och
fler administrativa system. Att bibehålla ett flexibelt arbetssätt där medarbetarna
känner att de ges utrymme för eget ansvarstagande är en utmaning.
En utmaning är vidare att tydliggöra medarbetarnas roller och ansvar samt att
skapa en arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning.
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Nuläge

Regionbildningen 2015 innebär en omorganisering av f.d. Landstingets och f.d.
Regionförbundet södra Smålands verksamhet. Såväl den politiska organiseringen som
tjänstemannaorganisationen organiseras om. Administrativa system byts ut och den
fysiska arbetsplatsen förändras. För de medarbetare som tidigare varit anställda av
regionförbundet, har också organisationens roll förändrats – från medlemsorganisation
till ett direktvalt politiskt organ med eget beslutsmandat. För medarbetarna kan detta
komma att innebär såväl styrkor som svagheter, till exempel i form av ökade
förutsättningar för sektorsöverskridande arbete men också ökad risk för stress relaterat
till övergångsprocessen.

Omorganiseringen innebär för vissa medarbetare även förändrade ansvarsområden och
arbetsformer. En svaghet är att det initialt saknas strukturer och gemensamma målbilder
för avdelningen. Ett arbete behöver därför göras med att skapa samsyn kring
gemensamma utmaningar och uppdrag.

Medarbetarna driver självständigt utvecklingsfrågor, vilket innebär ett ansvar att ha god
kunskap om sakfrågorna, förmåga till analys och kontinuerlig omvärldsbevakning. Det är
centralt att ledarskapet stärker medarbetarna i deras roller, såväl när det gäller
kompetensutveckling som att ge stöd till medarbetarna i deras roll som pådrivare av
utvecklingsfrågor.

Medarbetarna på avdelningen är engagerade och kompetenta. Detta är en styrka i sig. Det
höga engagemanget kan dock bidra till en för hög arbetsbelastning. Arbetet som bedrivs
av medarbetarna har en stark koppling till politiken, vilket även det påverkar
arbetssituationen på olika sätt.

En regional innovationsstrategi antas 2015. Strategin pekar bland annat på värdet av att
skapa utrymme för innovation på arbetsplatser. Strategin innebär ett tydliggörande av
prioriteringar för innovationsarbetet, vilket också bör appliceras på Region Kronoberg
internt. Strategin är en styrka för det fortsatta interna arbetet då det pekar ut riktlinjer och
verktyg för innovationsarbetet.
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Mål
Mål för perioden 2016-2018:


En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig
arbetsbelastning.

Medarbetare

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning
Innovation/kreativitet enligt
medarbetarenkät/medarbetarsamtal

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Delaktighet enligt
medarbetarenkät/medarbetarsamtal

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Balanserad arbetssituation enligt
medarbetarenkät/medarbetarsamtal

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
medarbetarenkät/
medarbetarsamtal

Ökat värde jämfört med
2016

Ledarskap enligt medarbetarenkät

Baslinjevärde saknas
för avdelningen

Baslinjevärde tas fram
genom
Medarbetarenkät/

Ökat värde jämfört med
2016

Medarbetarsamtal

2.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen:


Delaktiga och ansvarstagande medarbetare



Ta tillvara medarbetarnas innovativa förmåga



Stärka medarbetarna i deras roll som pådrivare av utvecklingsfrågor



Aktivt arbete med prioriteringar för att uppnå en balanserad
arbetssituation
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3 Verksamhetsutveckling
– Ledningssystem för hållbar regional utveckling
3.1

Omvärldsanalys

Regionalt utvecklingsarbete handlar om att identifiera områden som är av särskild vikt för
länet att utveckla. Detta sker till exempel genom den regionala utvecklingsstrategin och
understrategier till denna, vilka pekar ut utmaningar och prioriteringar som länet bör
arbeta långsiktigt med. Samtidigt finns en rad faktorer i omvärlden som påverkar det
regionala utvecklingsarbetet, och därmed verksamhetsutvecklingen. Konjunkturen kan
leda till att verksamheten måste omprövas, vilket skedde till följd av finanskrisen 2008.
Förändringar i riktlinjer och direktiv på nationell nivå påverkar prioriteringar inom det
regionala utvecklingsarbetet, till exempel hur resurser fördelas inom näringslivs- och
innovationsarbetet, skola och utbildning och folkhälsoarbetet.

Exempel på nationella riktlinjer och krav som påverkar verksamheten 2016-2018 är.









Reviderade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Ökade krav på jämställdhetsintegrering och mångfaldsintegrering
Sverigeförhandlingen
Digital agenda
YH-myndigheten och förändringar i utbildningslandskapet
Utvecklade statliga uppdrag kring fysisk planering och integration
Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor

Ytterligare en faktor som påverkar verksamhetsutvecklingen är den regionalisering som
pågår, där det finns en tendens att staten lägger större ansvarsområden på regional nivå.
Ett exempel är kravet på att ett integrations- och mångfaldsperspektiv ska utvecklas och
integreras i det regionala tillväxtarbetet från och med 2015. Trots regionaliseringen finns
även områden där det saknas tydliga regionala direktiv. Detta är till exempel fallet när det
gäller skolutvecklingen, som idag i stort sker utifrån kommunala direktiv.

Trenden inom regionalt utvecklingsarbete är att arbeta med samhandling i syfte att nå
målen. Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv
samhandling mellan politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Det innebär att föra
samtal och att skapa samsyn om vad som bör göras och hur.

3.1.1

Konsekvenser och påverkan

Den påverkan som omvärlden har på det regionala utvecklingsarbetet får konsekvenser
för verksamhetsutvecklingen på olika sätt. Snabba förändringar i omvärlden och
förändringar i nationella riktlinjer kan innebär att prioriteringar helt behöver göras om.
Nya ansvarsområden innebär att nya arbetsmetoder och rutiner behöver utvecklas. Det är
av vikt att verksamheten är flexibel, har snabb förmåga att ställa om till nya prioriteringar
och har god förnyelseförmåga. Verksamheten behöver också förhålla sig till det faktum
att mandatet för att driva utvecklingsfrågor ser olika ut inom avdelningens områden.
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Det regionala utvecklingsarbetet påverkas av intressenternas (inklusive
driftsorganisationernas) möjligheter till att resurssätta samhandling och av det lokala
engagemanget. Att befolkningen och de ekonomiska resurserna i många av länets
kommuner krymper leder till försämrade möjligheter för kommunerna att resurssätta
samhandling. En annan konsekvens av att länets kommuner krymper är förfrågningar
från kommunerna om att fler utvecklingsinitiativ ska samordnas på regional nivå.
3.1.2

Utmaningar och möjligheter

Regionbildningen medför ökade möjligheter till att ta ett helhetsgrepp om det regionala
utvecklingsarbetet. Samtidigt finns en utmaning i att kommunicera den nya
organisationens ansvarsområden och uppdrag. Här ligger bland annat en utmaning i att
balansera förfrågningar/initiativ om regionala utvecklingsinsatser som kommer från
länets kommuner med Region Kronobergs grundläggande uppdrag som regionalt
tillväxtansvarig.

Regionalt utvecklingsarbete är en kontinuerlig process, där Region Kronoberg
ansvarar för samordningen av det regionala utvecklingsarbetet och där ett flertal
intressenter bidrar till denna process. Detta innebär att Region Kronoberg
administrerar många möten, till exempel nätverksmöten, dialoger och
information. En utmaning kopplat till detta är att skapa former för samhandling,
där intressenterna kan vara delaktiga på ett för dem hållbart sätt, till exempel
genom effektivare mötesformer.
3.2

Nuläge

Många regionala utvecklingsfrågor går in i varandra. Prioriteringar inom
kompetensförsörjning, skola och utbildning, näringslivsutveckling, kultur, innovation,
folkhälsa och infrastruktur påverkar varandra. Många gånger sker arbetet mot samma
externa aktörer, med ett stort antal möten som resultat. Detta skapar både möjligheter
och utmaningar. En risk finns för ineffektivitet om vi arbetar i stuprör, utan kännedom
om vad som sker inom andra områden. Styrkor är att vi kan skapa synergieffekter genom
ett sektorsöverskridande arbetssätt, där vi samlas kring gemensamma utmaningar som vi
tillsammans arbetar för att lösa.

Avdelningen för regional utveckling arbetar redan idag i många fall sektorsöverskridande.
Några exempel är internationella frågor, KUS, Kurs och konferens och
verksamhetsutveckling. Därtill sträcker sig verksamheten över regionens administrativa
indelning, med verksamhet som rapporteras till Region Kronobergs samtliga politiska
nämnder. Gränsöverskridande arbete genomförs även med externa aktörer, så som
Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet. För att effektivisera våra resurser behöver vi arbeta
ännu mer med ett systematiskt processtänk.

En stor del av regionens arbete sker genom utförarorganisationer, till exempel ägda bolag
eller organisationer som får driftstöd. För att även dessa organisationers arbete ska ligga i
linje med regionala strategier krävs ett kontinuerligt arbete med styrning och uppföljning.
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Ett hållbart ledningssystem är grundläggande i utformandet av en hållbar arbetsmetod.
RUS pekar ut att Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, Svensk
Standard SS 854000:2014, ska användas som vägledning, vilket är en styrka för det försatta
arbetet med att utveckla fungerande arbetsmetoder.

Regionalt utvecklingsarbete handlar i mångt och mycket om att identifiera ett
antal områden som är extra relevanta för länet att prioritera. I RUS och dess
understrategier pekas ett antal utmaningar och prioriteringar ut, som ligger till
grund för ett långsiktigt utvecklingsarbete. Samtidigt som vi arbetar långsiktigt
med dessa prioriteringar behöver vi löpande se över vårt arbete och vara öppna
för omprioriteringar. Omvärlden påverkar det regionala utvecklingsarbetet i hög
grad. Förutom att anpassa oss till det som sker i omvärlden behöver vi också dra
lärdom av fakta och beprövad erfarenhet, det vill säga arbeta evidensbaserat.
Ett sätt att följa förändringar som sker i omvärlden samt att lära av
evidensbaserad praktik är att aktualitetspröva gällande regionala strategier och
policys. I RUS fastslås att det regionala utvecklingsarbetet ska kopplas till en
ettårs- och fyraårscykel för uppföljning, lärande och dialog.
Mål
Mål för perioden 2016-2018:


Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör



Hållbart ledningssystem

Verksamhetsutveckling

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål 2018

Baslinjevärde saknas

Baslinjevärde tas fram
genom enkät

Ökat värde jämfört med
2016

Saknas

Infört

Implementerat

Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör
Nöjdhet hos intressenter
(t.ex. samhandling,
delaktighet, tydlighet)

Hållbart ledningssystem
Ledningssystem för
regionala utvecklingsfrågor

3.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen:


Tydliggörande av Region Kronobergs erbjudande – ansvar, roller och
kompetenser



Ändamålsenliga former för samhandling och intressenters delaktighet



Tydlig styrning av driftsorganisationer
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Ett utmaningsdrivet arbetssätt



Effektiva mötesformer



System för lärande och uppföljning

REGION KRONOBERG
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4 Ekonomi
– En hållbar ekonomi i balans, långsiktig planering, investering för framtiden

4.1 Omvärldsanalys
Region Kronoberg erhåller årligen ett villkorsbeslut från näringsdepartementet
som reglerar arbetet med regional tillväxt. I beslutet anges bland annat uppdrag till
Region Kronoberg för aktuellt år. Uppdragen utgör avdelningens grundläggande
verksamhet. Finansiering för att genomföra uppdragen erhålls normalt inte. I de
fall medel följer med uppdrag är dessa ofta kortsiktiga men förväntas leda till
långsiktiga resultat.
Det nationella jämställdhetsmålet för regionalt tillväxtarbete är att kvinnor och
män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet
och få tillgång till tillväxtresurser. I villkorsbeslutet ställs krav om jämställdhetsoch mångfaldsintegrering av det regionala utvecklingsarbetet.
4.1.1

Konsekvenser och påverkan

Såväl de ofinansierade uppdragen som förändringar i nationella prioriteringar får
ekonomiska konsekvenser för organisationen i och med att uppdragen måste
resurssättas. I vissa fall kan det skapas utrymme för kortsiktig finansiering genom
projektmedel, men på lång sikt ska uppdragen finansieras med egna medel vilket
kan innebära att omprioritering av regionens övriga verksamhet behöver göras.
Det nationella jämställdhetsmålet för regionalt tillväxtarbete medför att Region
Kronoberg tydligare måste implementera ett jämställdhetsperspektiv på
verksamheten.
4.1.2

Utmaningar och möjligheter

En central utmaning för avdelningen är att resurssätta de ofinansierade statliga
uppdragen. Uppdragen utgör en grundläggande del i verksamheten och bör därför
resurssättas på lång sikt.
Projektfinansiering innebär en möjlighet att utveckla och testa nya idéer och
arbetsmetoder. Alla satsningar är inte framgångsrika men även projekt som inte
uppnår målen leder till lärande. Detta innebär dock också en ekonomisk risk, då
det inte är säkert att projektet uppnår önskade resultat. Det ligger också en
utmaning i att förvalta investeringar som gjorts i projektform, i de fall de varit
lyckade och bör implementeras i ordinarie verksamhet. Här krävs en plan i god tid
före avslut för hur långsiktig finansiering ska säkerställas, där driftsfinansiering är
ett alternativ. Att upprätta tydliga planer för projekts avslutande innefattas också i
denna förvaltning.
4.2 Nuläge
Avdelningens verksamhet finansieras idag på flera sätt. Utöver ordinarie
budgeterade medel från Region Kronoberg finns verksamheter som finansieras
genom särskilda samverkansavtal med till exempel länets kommuner,
verksamheter som finansieras med projektmedel och andra typer av statlig
finansiering.
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Antalet statliga uppdrag växer för varje år och dessa saknar idag en långsiktig
finansiering. Eftersom staten ej avsatt resurser till uppdragen, är det upp till
Region Kronoberg att avgöra hur dessa ska finansieras. Idag har
projektfinansiering i vissa fall använts som en lösning, men efter kritik från
Näringsdepartementet krävs ett långsiktigt förhållningssätt. Vidare har delar av 1:1
anslaget använts till långsiktiga finansieringar också utöver de statliga uppdragen,
vilket i sig bryter mot regelverket. Projektfinansiering bör som grundregel endast
beviljas för att testa ny verksamhet, varefter en eventuell implementering bör ske
inom ordinarie verksamhet.
Region Kronoberg fördelar olika typer av projektmedel. Statistik har tagits fram kring
beviljade 1:1-medel, där det kunnat konstateras att det obalans i fördelning mellan
kvinnor och män, flickor och pojkar. Uppföljningsmetoderna behöver dock utvecklas för
att få ett välgrundat baslinjevärde, där också andra typer av projektmedel följs upp.

Inom organisationen finns idag liknande verksamheter som administreras på olika
håll, till exempel kursadministration. Verksamheten behöver inventeras för att
eventuellt samordnas och på så sätt uppnå en effektivisering.
Mål
Mål för perioden 2016-2018:


Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt



Nya uppdrag ska vara fullt finansierade

Ekonomi

Nuläge 2015

Målvärde 2016

Långsiktigt mål
2018

Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
Fördelning av
projektmedel mellan
kvinnor och män, flickor
och pojkar

Baslinjevärde tas fram

Jämnare fördelning jämfört
med 2015

Jämnare fördelning
jämfört med 2016

Alla statliga uppdrag som
löper över ett år är fullt
finansierade

Alla statliga uppdrag
som löper över ett år
är fullt finansierade

Nya uppdrag ska vara fullt finansierade
Basfinansiering av
statliga uppdrag

Ej fullfinansierade statliga
uppdrag

4.3 Strategi
Avdelningen kommer att arbeta med följande strategier för att uppnå de
långsiktiga målen:


Jämställdhetsintegrering av utvecklingsinsatser



Förvalta pågående och genomförda investeringar



Samordning av liknande verksamheter inom organisationen
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Prioritering av statliga uppdrag

Verksamhetens driftram

Regional utveckling verksamhet och budget består i princip av två olika delar, en
internbudget som till största delen avser kostnader för personal, och en extern
budget som rör verksamhetsbidrag till bolag och verksamheter.
Under 2015 tas en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) fram. RUS styr
avdelningen verksamhet och prioriteringar. Nedan prioriteringar överensstämmer
med RUS och avdelningens roll i genomförandet av densamma.
För att uppnå verksamhetens mål, finns ett behov av en utökad driftram som kan
sammanfattas enligt följande:
-

Full ersättning för det statliga uppdraget. I och med bildandet fördes det
statliga regionala utvecklingsuppdraget över från Regionförbundet södra
Småland och Länsstyrelsen i Kronobergs län till Region Kronoberg. Det
statliga uppdraget är inte fullfinansierat och hittills har det krävts statliga
regionala utvecklingspengar, s.k. 1:1-medel, för att genomföra uppdraget.
Efter en rapport från Riksrevisionen kommer statliga regionala
utvecklingsmedel inte kunna finansiera det statliga uppdraget fr.o.m. 2016.

-

Ökade förväntningar från länets kommuner på region Kronoberg inom
områdena näringslivsutveckling och sociala frågor. Behov av intern
samordning och administration.

-

Övergång från projekt till löpande verksamhet.

Behoven delas in i personal, driftsorganisationer och förvaltning av tidigare gjorda
investeringar.
Förslag till ramförändringar i budget 2016-2018.
Personal


Ett av avdelningens målvärden är basfinansiering av statliga uppdrag. De
långsiktiga uppdragen uppgår i dagsläget till 5,0 tjänster (för innehåll, se
tabell). Dessa finansieras idag av projektmedel, vilket ej stämmer överens
med gällande förordning.



Regional utveckling ansvarar för det administrativa stödet för Regional
utveckling och Länstrafiken I samband med regionbildningen har en
omorganisation skett som påverkat verksamhetens ekonomi och
medarbetarnas arbetsbelastning.. Det handlar dels om att tjänster lyfts från
avdelningen, men där arbetsuppgifterna finns kvar, dels om ökad
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administration och behov av chef- och ledartid. Resursbehovet bedöms
uppgå till totalt 1,5 miljoner kronor.


I samband med regionbildningen har en tidigare budgeterad intäkt om
385 000 kr för försäljning av tjänster till bl.a. Energikontor Sydost
bortfallit och bör således tas bort ur kommande budget.



På näringslivsområdet och det sociala området finns förväntningar på
Region Kronoberg, som idag inte kan infrias p.g.a. resursbrist. För att
kunna arbeta med genomförandet av RUS och vara en drivande regional
utvecklingsaktör, krävs ytterligare 2,0 tjänster.



Avdelningen bedriver flera olika former av utbildnings- och
kursverksamhet, både internt inom regionen och för externa aktörer.
Målet är att centralisera administration av denna typ av verksamhet till en
funktion inom avdelningen och öka kvaliteten. För detta ändamål krävs
1,0 heltidstjänst 2016, med en ökning på ytterligare 1,0 tjänst 2017-2018.
På så sätt kan övrig verksamhet avlastas och utbildningsverksamheten
utvecklas ytterligare.

Regionägda bolag
I överläggningar med de bolag som Region Kronoberg äger, förs diskussioner om
ägarbidragens storlek. Under förutsättning att samtliga driftsbidrag
indexuppräknas som grund, finns ytterligare behov av en utökad ram för tre
bolag:


AB Destination Småland. En strategi för besöksnäringen togs fram av
regionförbundet 2012, men denna har ej motsvarats av resurser till bolaget
för att kunna genomföra de beslutade insatserna. Ett gemensamt
utvecklingsarbete inom Småland har bedrivits med projektmedel men har
nu avslutats och ska ingå i ordinarie verksamhet.



Företagsfabriken i Kronoberg AB. Ett nytt statligt finansieringssystem är
på gång, där de regionala ägarna förväntas ta ett större ansvar för
finansieringen. Vidare förs en diskussion bland ägarna, Region
Kronoberg, Linnéuniversitetet och Växjö kommun, om ev. ändrat
ägarförhållande.



IT-plattformen Småland och Öland AB. IT-frågorna fördes över från AB
Destination Småland till IT-plattformen. I samband med detta fördes
också medel över från Destination Småland till IT-plattformen. En
överenskommelse med övriga ägare, Regionförbundet i Kalmar län och
Småland Turism AB (Jönköping), har gjorts med övriga ägare om en
utökning av bolagets budget för att kunna hantera IT-plattformens
uppdrag.

Sida 19 av 21

2015-01-26

REGION KRONOBERG

Förvalta investeringar
Verksamhet som bidrar till att uppfylla målen i RUS påbörjas ofta med
projektmedel som finansiering. När projekt testats och visat sig vara
framgångsrika, bör emellertid långsiktig finansiering i form av ordinarie
driftsmedel kunna avsättas, så att de investeringar som gjorts med projektmedel
förvaltas inför framtiden.
Fr.o.m. 2016 bör konceptet Mat (marknad och seminarier) samt Coompanions
verksamhet ingå i de organisationer och satsningar som får driftsstöd av Region
Kronoberg. Båda verksamheterna har fått projektmedel under tre år eller mer, och
bör därmed betraktas som ordinarie. Redan nu finns också ett behov av att sätta
av medel för två projekt som avslutas 2017-regionens Kinasatsning samt Tvärdrag
(näringslivsarena). Samtliga bedöms ha en potential för långsiktig drift och vara
viktiga för att bidra till regional utveckling.

Förslag till volymförändringar i driftram (tkr)

2016

2017

2018

Personal
Kompetensplattformsuppdraget 1,0 tjänst x 700´

700

700

700

Uppföljning och analys 1,0 tjänst x 700'

700

700

700

Företagsstöd och kommersiell service 1,0 tjänst x 700'

700

700

700

Projekthantering 1,0 tjänst x 700'

700

700

700

Samhällsbyggnad 1,0 tjänst x 800´

800

800

800

1500

1500

1500

Bortfall av intäkt

385

385

385

Samordning sociala området 1,0 tjänst x 800'

800

800

800

Tillväxtansvar (näringsliv och innovation) 1,0 tjänst x 800´

800

800

800

Kursadministration basfinansiering 1,0 tjänst -2,0 tjänster x
600'

600

1200

1200

7 685

8 285

8 285

2600

2600

2600

IT-plattformen (utöver indexuppräkning)

100

100

100

Företagsfabriken (utöver indexuppräkning)

100

100

100

2800

2800

2800

Kostnader i samband med regionbildning

Totalt
Regionägda bolag
Destination Småland (utöver indexuppräkning)

Totalt
Förvalta investeringar (projekt till process)
TvärdraG driftstöd motsvarande 1,0 tjänst x 800´

800
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Kinasatsning driftstöd motsvarande 1,0 tjänst x 800´
Coompanion –nytt driftsstöd

800
450

450

450

Mat - nytt driftsstöd

1000

1000

1000

Totalt

1 450

1450

3050

11 935

12 535

14 135

SUMMA

4.5

Investeringsbehov

För att ha moderna utbildningssalar med uppdaterad teknik, krävs investeringar i
form av Android-skärmar på c:a 80 tum till fyra föreläsningssalar på Italienska
Palatset samt en föreläsningssal på Nygatan. Varje skärm beräknas kosta c:a
55 000 kr och föreslås köpas in 2016.
Total summa: 275 000 kr.
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1

Budget AB Destination Småland 2016 och framåt
Inledning
Destination Småland är helägt av Region Kronoberg och har som uppgift att bedriva utveckling som
syftar till att öka antalet besökare till Småland, öka lönsamheten för företagen inom besöksnäringen
samt stärka varumärket Småland i sin helhet.
Vi har sedan bolaget bildades för drygt fem år sedan haft samma basfinansiering varje år, förutom en
indexuppräkning på 2,89 % för 2014 och 2015 (samtidigt som inflationen mellan 2009-2014 var 4,61%)
Utöver det har en del extra 1:1 medel tillförts för att kunna medfinansiera de större projekt vi deltagit i
tillsammans med Jönköping och Kalmar län. Det största projektet var Partnerskap Småland där vi
tillsammans satsade drygt 9,5 miljoner kronor, med start år 2011. Utöver det tillkom pengar från EU:s
regionala fond. Sammanlagt uppgick projektets budget till nästan 17 miljoner fördelat på tre år.
Det vi främst fokuserade på i Partnerskap Smålandsprojektet var att ta fram en gemensam
varumärkesplattform där Smålands alla 31 kommuner deltog. Arbetet resulterade i en väl genomarbetad
grund där både kärnvärden, målgrupper och marknader definierades. Den synliga gemensamma
symbolen för detta blev ”Frimärket” med devisen Småland-Sverige på riktigt /Småland-Sweden for real.
Vi skapade parallellt den gemensamma IT plattformen www.visitsmaland.se där alla destinationer och
kommuner idag är en del. Samtidigt påbörjades ett gemensamt kampanj och marknadsarbete på en helt
annan nivå än tidigare för att lyfta Småland både nationellt och internationellt i samband med
lanseringen av varumärket. Det har inneburit att vi idag som ett enat Småland kan räknas som en av de
större besöksregionerna i Sverige.
Uppbyggnaden av det nya nationella kvalitetssystemet Swedish Welcome1 pågick också under de här
åren där Småland var en av 4 pilotregioner och tog aktiv del i utvecklingsarbetet.
Under åren 2011-2013 deltog även Destination Småland i ett interregionalt Österjöprojekt South Baltic
Global Access. Där arbetade vi tillsammans med Småland Airport- VXO i syfte att få fler internationella
flyglinjer etablerade. Vi använde våra projektmedel till analyser, deltagande i internationella flygmässor
där vi hade möten med olika flygbolag och resultatet blev sedan uppstart av både Amsterdam och Oslo
linjerna. En hel del medel användes till marknadsföring för att få inkommande besökare ifrån de nya
flyglinjedestinationerna att upptäcka Småland och vår region.
Destination Småland ska arbeta långsiktigt och genom en medveten strategi fortsätta att utveckla den
nya grundplattform vi påbörjat för att på sikt kunna uppfylla de mål om utveckling som vi idag har satt.
För att lyckas med det har vi konsekvent arbetat med att höja kompetensen hos företagen. Det sker dels
genom Kurbits-Affärsutveckling2 anpassad för näringen samt kvalitetssäkring genom Swedish Welcome.
Vi arbetar aktivt med marknadsföring av våra teman på utvalda marknader både som egen region men
främst tillsammans med hela Småland för att stärka varumärket som helhet.

Mål satta för verksamheten
Vi har tillsammans med dåvarande Regionförbundet södra Småland tagit fram en regional strategi för
besöksnäringen som sträcker sig från år 2013 med mål fram till år 2020. Bland annat ska omsättningen
inom besöksnäringen i Kronoberg öka med 1,5 Mdr kr, vilket i sin tur innebär ca 600 nya arbetstillfällen.
Vi ska medverka till att minst två av våra Destinationer i länet blir exportmogna (Glasriket, Destination
Åsnen och på sikt Sjöriket-Bolmen) och att minst 20 företag uppnår kriterierna för exportmogna företag.
Vi ska även medverka till att få till stånd 3 större investeringar/etableringar inom länet som är relaterade
till besöksnäringen (Ziplinen i Uppvidinge var den första). Vi stärker vårt samarbete med länets

1
2

www.swedishwelcome.com
www.kurbits.org
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Turistbyråer där vi under 2015 ska testa gemensamt profilmaterial och riktlinjer för öppethållande,
kompetens och nytänkande.
Målen för det gemensamma Småland bestämdes i samband med exit av Partnerskapsprojektet och
tillsammans med Kalmar och Jönköpings län har vi poängterat ett antal uppgifter som vi bör fortsätta
utveckla tillsammans för att inte falla tillbaka på samma nivå som före projektet
Det innebär att fortsätta implementeringen av Varumärket Småland inte bara inom besöksnäringen utan
generellt inom kommuner, organisationer, hos smålänningar etc. Här ska även politik, näringslivschefer
och andra aktörer involveras. Vi behåller och vill fortsätta utveckla plattformen www.mittsmaland.se – ett
intranät för Smålänningar som bidrar till att skapa nätverk mellan smålänningar och småländska företag.
Inom ramen för detta ligger också att utveckla fler småländska ”ambassader” i Sverige och utlandet för
att få fler som pratar för vårt Småland. Vi har lagt en gemensam marknadsplan för Småland som
omfattar aktiviteter både nationellt och internationellt (dock på en avsevärt lägre nivå än vi hade
möjlighet till under Partnerskapsprojektet). Nu ingår bland annat ett Småländskt Imagemagasin på
svenska med tillhörande ny mobilapp samt ett utländskt målgruppsanpassat magasin på danska, tyska
och engelska. Fortsatt arbete med kampanjen Smålandstid med tillhörande filmklipp som ska spridas i
sociala medier. På tyska marknaden fortsätter vi med begreppet Smaland Traum och aktivt PR arbete. Vi
ingår också under år 2014-2016 gemensamt i den största marknadskampanj som Sverige nationellt har
gjort, - Swedish moments som riktar sig till campinggäster med målsättning att under den här tiden öka
beläggningen med 30 %. En gemensam Smålandsdag ska hållas varje år med roterande värdskap i de
tre länen.
En målsättning finns att senast 2017 ha bildat ETT gemensamt bolag för Småland, något som näringen
länge har önskat. Styrgruppen för Partnerskapsprojektet dvs. regionförbunden i de tre länen har ställt sig
bakom detta och det finns en utsedd tjänstemannagrupp som ska arbeta aktivt med att formera ett
förslag för hur vi ska genomföra det.

Budget
De tre regionerna skrev vid ingången i Partnerskap Smålandsprojektet på en avsiktsförklaring som
lämnades in tillsammans med ansökan till Tillväxtverket. Där skrev man att satsningen skulle vara
bestående och vidhållas även efter projektets slut. Satsningar som framöver kräver både mer kontanta
medel och fler gemensamma personella resurser för att kunna genomföras. Då detta inte har infriats för
varken 2014 eller 2015 utan måste inrymmas inom befintlig budget blir det ingen större bestående
förändring. Vi har prioriterat hårt och omfördelat där det varit möjligt för att ändå kunna fokusera på en
del av de uppsatta mål som finns.
Detsamma gäller de mål som är satta i den regionala strategin. Vi fokuserar på några men hoppas att
Region Kronoberg liksom vi ser potentialen och de regionala fördelarna med att fortsätta utveckla
besöksnäringen och använda den som en tillväxtmotor i länet.
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Verksamhet som bedrivs idag på befintlig budget 5 894 568 sek/år
Destination Småland har idag fyra heltidsanställda i bolaget och förutom VD är det två affärsutvecklare
och en marknadskommunikatör. Vi köper tjänster för redovisning och städning på månadsbasis. Lokaler
hyrs av SFV i Residenset i Växjö där vi förutom egna rum delar gemensamma ytor som konferensrum,
kök, toaletter med Växjö & Co.
Förutom de fasta kostnader som vi har för bolaget, fördelar vi resten (inkl. personalkostnader) på olika
utvecklingsprojekt och marknadsinsatser som stödjer vår strategi och ska bidra till att vi uppnår de
uppsatta målen i vår verksamhetsplan för 2014-2016.

Marknader

Sverige-Total budget ca 1 262 000 sek
Visit Småland.se: Vår främsta marknadskanal. IT bolaget driver och utvecklar den tekniskt och vi fyller
med regionalt innehåll och säljbara produkter och paket utifrån en satt marknadsplan med teman och
aktiviteter för olika årstider. Här arbetar vi med olika fotografer som utifrån vår profilhandbok ska fånga
Småland och de kärnvärden vi vill visa upp. Samarbete med kommunernas TB (Turistbyråer) och
destinationerna i vår region. Även Facebook , Instagram, Twitter administreras.
Resurs: Marknadskommunikatör 20 % + Affärsutvecklare 10 %
Imagemagasin Småland: Ett imagemagasin som ska locka till besök och som lyfter fram olika teman och
produkter i Småland. Här får företagen möjlighet att annonsera och synas. Kopplas samman med en
tillhörande mobilapplikation som ska lanseras för sommaren 2015. Sker i samarbete med byrån Grand
Public. Distribution av magasinet i Sverige.
Annonskampanjer med tillhörande kampanjsida Smålandstid.se: Fortsatt samarbete med Grand Public för
att fortsätta påbörjat arbete med imagemarknadsföring av Småland med utvalda teman. Annonsering
sker i utvalda media utifrån tema.
Mitt smaland.se: utveckling och uppdatering av sidan som är en form av intranät för smålänningar där de
även kan ladda ner och skapa sin egen Smålandslogga. I samarbete med Grand Public
Totalt Resurs för de tre ovan: Marknadskommunikatör 10 % + Affärsutvecklare 5 %
Smålandsskyltar vid landskapsgränserna till Kronoberg: Enligt beslut i regionstyrelsen ska detta
inrymmas i budgeten för 2015. Avser ca 10 skyltar
Resurs: projektanställning 50 %, mar-juni 2015 (ej budgeterad)
Övrig Marknadskommunikation: Nyhetsbrev, destinationsmaland.se, CRM, kommunikationsguide,
bildbank, PR, pressmeddelande-Mynewsdesk, journalistkontakter, sammanställning interna dokument
etc.
Resurs: Marknadskommunikatör 30 % + Affärsutvecklare 10 %

Tyskland- Total budget ca 1 082 100 sek
Tyska marknaden är den största på utlandet och genererar över 200 000 övernattningar/år i
länet. Det är också den marknad som av Visit Sweden bedöms ha störst tillväxtpotential, dvs.
väldigt många säger sig vilja åka hit men har ännu inte gjort resan.
B2B avtal med Visit Sweden. Här har vi sedan flera år tillbaka ett bra och etablerat samarbete med Visit
Sweden där vi genom B2B kopplar ihop och skapar samarbeten mellan företag och europeiska (säljande)
arrangörer huvudsakligen i Tyskland, Österrike och Schweiz. På ITB mässan (världens största resemässa
AB Destination Småland
Adress Kronobergsgatan 7, 352 33Växjö
Växel +46 470 733 270 E-post info@destinationsmaland.se
Webb www.visitsmaland.se

4

i Berlin) träffar vi dessa arrangörer en gång per år och stämmer av vilka produkter och samarbeten de
efterfrågar med våra företag. Här spelar företagens exportmognad en stor roll om de ska ha en chans att
komma med i samarbetet! Ett idogt arbete som för varje år ger mer och mer tillbaka.
Avtal med en tysk PR byrå som förutom PR, pressreleaser, pressbesök och kampanjarbete administrerar
vår tyska sida på både Visit Småland och Facebook. Vi planerar årligen en marknadsplan tillsammans i
Småland utifrån aktuella teman och årstider. Värdet för de artiklar som skrivs om Småland i tyska media
uppgår till över 60 miljoner sek/år. Vilket är en bra uppväxling på insatta medel.
Isticksbilaga till tyska agenter och resebyråer om Småland: En test för 2015 för att se hur responsen på
den här typen av marknadsföring tas emot.
Charterflyg till JKG/ Småland: med individuella paketresor från Tyskland, Schweiz och Österrike,
upparbetad produkt i samarbete med Visit Sweden.
Imagemagasin Småland: Ett imagemagasin som ska locka till besök och som lyfter fram olika teman och
produkter i Småland. Här får företagen möjlighet att annonsera och synas. Sker i samarbete med Bläck &
Co.
Annonsering i några utvalda tyska magasin utifrån teman under året
Annonsering och kampanjer i samarbete med Ryanair och flygplatsen i Weeze: för att stödja
inkommande passagerartrafik till Småland Airport-VXO ifrån både Tyskland och Holland.
Resurs: Affärsutvecklare 70 %
Resurs: Marknadskommunikatör 20 %

Nederländerna – budget 233 000 sek
Vid sidan om Tyskland högt prioriterad tillväxtmarknad enligt VisitSweden.
Pressresor, PR och annonsering- samarbete med Visit Sweden: under året utifrån tema och årstid,
utvalda företag deltar i olika kampanjer med egna medel som vi växlar upp!
Resurs: Marknadskommunikatör 15 %

Danmark – total budget ca 243 600 sek
Avtal tillsammans med Visit Sweden och Aller media. Annonser och PR samt pressbesök löpande under
året utifrån tema och årstid.
Resurs: Affärsutvecklare 20 %

Norge – budget 77 500 sek
Testar ett partnerskap mellan flygbolaget Nextjet och utvalda företag inom affärssegmentet som lägger
in egna medel i kampanjer. Vilket uppväxlat ger en budget på ca 127 500 sek Satsningen är i tre delar,
PR, möten& konferens samt weekendresor och hör ihop med Oslo linjen till Småland Airport.

Resurs: Marknadskommunikatör 5 %
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Övergripande marknadsprojekt flera länder – budget 684 000 sek
Swedish Moments- avtal med Visit Sweden: Sveriges största marknadsföringsprojekt internationellt
under tre år 2014-2016. Omsätter totalt ca 28 miljoner/år där Småland-Öland går in som A-partner med
1,7 milj/år. Ska främja bilden av Sverige och riktar sig till turism med fokus på camping och stugor och
ledig kapacitet under vår, sommar och höst. En stor del av södra Smålands internationella gästnätter
finns hos små företag. Här utgår vi ifrån deras behov i ett exportprojekt där småskaliga företag kan
delta. Marknadsföring sker parallellt i Tyskland, Holland, Danmark och Norge.
Resurs: Affärsutvecklare 50 %

Övriga Utvecklingsprojekt- där vi deltar idag- budget 780 300 sek
Övergripande resurs: VD 60 % under tema utvecklingsprojekt
Partnerskap Småland: ledningsmöten och utvecklingsplanering för nuvarande samarbete och nya projekt
tillsammans med Smålands Turism i Jönköping och Regionförbundet i Kalmar län
Destination Åsnen: medlem i styrelsen för föreningen, aktivt stöd för fortsatt utveckling. Samarbete med
Länsstyrelsen angående Nationalparksbildandet.
Sydostleden: styrgrupp, aktivt stöd för fortsatt utveckling
Småland Airport: Utveckling av linjer och inkommande turism via EU projekt
Digitalisering av olika produkter: cykelleder in på nätet, pilgrimsapp, etc. (Reurs: Affärsutvecklare 10 % )
TEMA MAT: Kurbits MAT, utveckling av matprodukter som kan säljas i paket, matlandethuvudstad Växjö
2015, MAT 2015, LRF matprojekt (Resurs: Affärsutvecklare 10 %)
Utomhusaktiviteter och Naturturism: fiske, cykel och vandring (Resurs: Affärsutvecklare 10 %)
Affärsturismutveckling: kartläggning evenemang tillsammans med Växjö & Co, HT-14 till VT-15
(Affärsutvecklare 50 % projekt a´100 000 sek , projektanställning.
Besökscentrum i Älmhult: Leaderprojekt , ordförande i styrgrupp för förstudie
SFV Huseby: advisoryboard/utvecklingsgrupp

Nationella Nätverk och regionala samarbeten – budget 307 700 sek
Övergripande resurs: VD 30 % under tema Nätverk och regionala samarbeten
Trafikverket: Ordförande i referensgrupp nationella cykelleder
Tillväxtverket: representation i referensgrupp för statistikutveckling nationellt
Regionala Nätverket Turism: Nätverk med alla regionala chefer/VD inom besöksnäringen i Sverige,
träffas två gånger per år tillsammans med politiker.
Visit Sweden: Chefsnätverk, B2B möten, webb, workshops, utveckling etc.
Swedish Welcome: representation i styrelsen och aktiva i den nationella uppbyggnaden av
kvalitetssystemet för besöksnäringen i Sverige
Visita: medlem i branschorganisation
Region Kronoberg: möte med styrelse och presidier , 2 ggr / år
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Pilgrimsleder i Sverige: representation i styrelsen (Kerstin H)
Smålands Kulturfestival: vi bidrar med att lyfta marknadsföringen i våra kanaler, viktig partner som ger
besökare och gästnätter under perioder vi vill stärka och utveckla!
Leader Linné och Sydost: regelbundna möten med verksamhetsledarna och representation i styrelsen
Leader Linné ( Cathrine R).
Länsstyrelsen Kronoberg: Olika utvecklingsprojekt, Chefsnätverket, Glasriket, Nationalpark Åsnen,
Lanthandlarna, Astronautmöte, MAT, Design, Turismmingel, Landsbygdsutveckling, etc.
ALMI Kronoberg: Nära samarbete, Turismmingel 1 ggr/år. Utbildning kurbits via ALMI, sambesök företag
etc.
Linnéuniversitetet: kontakt med olika fakulteter, föreläser på Turismutbildning
Marknadsföreningen Kronoberg: DS medlem
Expansiva Växjö: DS deltar i frukostträffar
Turistbyråansvariga i södra Småland: samarbetsträffar 1 ggr/ mån
Näringslivschefer Kronoberg: avstämning 4 ggr/år
Kommunstyrelserna: information och avstämning årligen

Utbildning

För näringens företag, TB anställda, Näringslivschefer, politiker m fl.
Smålandsdag: Hela Smålands besöksnäring, anställda, företagare, politiker samlas 1 ggr/år, (hösten),
roterar mellan länen i Småland.
Exportdag: Heldag, besöksnäring och företag i södra Småland samlas och får utbildning inom olika
marknader, genomförs tillsammans med externa partners tex Visit Sweden, 1 ggr /år , (våren)
Turismmingel: Kväll, Årets Turismentreprenör i Kronoberg, olika tema och inspiration 1 ggr/år, (våren).
Vinnaren nomineras vidare till Stora Turismpriset nationellt varje år.
Kurbits och Swedish Welcome Nätverk: Alla företag som genomgått Kurbits eller är med i SW bjuds in till
träffar 2 ggr/ år med fortsatt utvecklingstema, nätverksbyggande och föreläsare/workshops.

För medarbetarna
Individuella utvecklingsplaner utifrån ansvarsområden
Affärsplaneringsdagar ute på olika anläggningar i södra Småland
Hela kontoret deltar i något nationellt Destinationsutvecklingsevent varje år.

För styrelsen
Ett av årets styrelsemöten är en heldag med besök hos olika företag

Analys – budget 202 500 sek
Tillväxtverket, SCB,HUI: Årlig Turistekonomisk mätning Kronobergs län, samt inkvarteringsstatistik,
mätning av företag som gått Kurbits Affärsutveckling. (Resurs: VD 10 % )
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Verksamhet med utökad budget +2 600 000 sek/år (total ca 8,5 milj.)
Som övergripande organisation för länets utveckling inom besöksnäringen ser vi flera områden som bör
beaktas för att vi ska kunna behålla den nya positionen för Ett Småland samt genomföra det uppdrag vi
har fått och nå målen i den regionala strategin.

Fortsatt implementering av Varumärket Småland - budget 310 000 sek
När det stora Partnerskapsprojektet tog slut i juni 2014 så upphörde även de resurser vi kunnat använda
till implementeringen. Vi behöver ta fram en strategi för hur vi långsiktigt ska ta ansvar, förvalta samt
uppdatera plattformen. Flera av de utbildade processledarna inom regionen har gått vidare till andra
uppgifter och vi behöver utbilda nya. Här ser vi gärna att det sker ute i kommunerna (t.ex.
Näringslivscheferna som redan idag har en naturlig roll lokalt förankrad). Vi behöver också en
övergripande ansvarig person som kan planera och genomföra det gedigna arbetet med att vårda och
implementera plattformen kontinuerligt inte bara till besöksnäringsföretagen utan även
intresseorganisationer, företag i allmänhet och smålänningar samt kommunala och regionala företrädare.
Vi vill att Småland ska ha ett lika starkt varumärke som Swedish Lapland, Skåne och Dalarna inte bara
nationellt utan även internationellt. Detta kommer att stärka både invånarnas, inflyttares och besökares
positiva känsla för Småland och bidrar till ett inkluderande Värdskap som tas upp i RUS.
En stor del i arbetet med implementering av Varumärket Småland ligger i den upparbetade marknadsplan
för Sverige och utlandet som togs fram i projektet med partnerskap Småland. Här vill vi kunna fortsätta
att image-marknadsföra Småland på den högre nivå vi uppnått genom partnerskapet. En ny långsiktig
marknadsplan för hela processen behövs med mål där vi kan mäta hur mycket kännedomen om Småland
ökar över tid på våra utvalda marknader.
Resurs: Varumärkesstrateg/marknadskommunikatör 20 % (1/3 dels tjänst av 60 % tjänst i Småland)

Exportmogna Destinationer och företag – budget 662 000 sek
Som vi ser det har vi idag två destinationer i vårt län som kan vara tänkbara att bli de första
exportmogna destinationerna. Kriterierna för en exportmogen destination utgår ifrån marknadens och
målgruppens krav och behov. Den exportmogna destinationen ska bland annat kunna erbjuda två till fem
dagars helhetsupplevelser, paketerade upplägg, språkanpassad kommunikation och god tillgänglighet.
Det ska finnas en gemensam affärsplan och varumärkesplattform samt en långsiktig finansiering av
marknadsaktiviteter. Den exportmogna destinationen ska även ha förankrat en lokal organisation som
säkerställer samverkan, delaktighet sam ett gott värdskap. Exportmogna destinationer bidrar också till
att skapa attraktiva miljöer där människor känner sig välkomna och delaktiga vilket är ett av målen i
Regionala Utvecklingsstrategin (RUS).
Den första är Glasriket där de under flera år har arbetet med en hel del av de kriterier vi listat ovan samt
den nyligen etablerade Destination Åsnen där utvecklingsarbetet ska stödja den kommande
nationalparken 2017. En tredje därefter kan komma att vara Sjöriket-Bolmen, som kommit en bit på väg
men behöver genomgå en nyorganisation.
Det saknas idag flera av de framtagna kriterierna för att kunna nå exportmognad i utpekade
destinationer. För att lyckas med målet att uppnå minst 2 exportmogna destinationer samt minst 20
exportmogna företag i vår region behöver vi samla oss kring ett par utvecklingslinjer.
Ta fram en egen anpassad Smålandsvariant av den nationella exportmognad.se, testa våra
företag, sammanställa resultaten och arbeta med företagen individuellt utifrån de behov
som krävs.
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Insatser för att språkanpassa våra egna och företagens webbsidor (test enligt Visit
Swedens webbkoll för utländska marknader), vidareutveckla dem till responsiva sidor,
dessutom bör de kunna kopplas till olika applikationer som besökarna kan använda i sina
smarta telefoner eller läsplattor på valfri plats.
Fler kvalitetssäkrade företag där besökarna kan känna sig trygga med vad som erbjuds och
att det lever upp till den nivå som utlovas. Detta innebär att vi ska arbeta för att öka
antalet företag som ansluter sig till Swedish Welcome. Där får de kontinuerlig rådgivning
inte bara hur de kan förbättra sin verksamhet för besökarna utan även hur de på sikt kan
utveckla ett lönsamt och hållbart företag. För oss innebär det att kunna avsätta resurser för
att kartlägga och träffa företag som kan vara aktuella att satsa på. Vi som region avsätter
också medel för bekosta den initiala inträdesavgiften i systemet som idag ligger på 20 000
sek/företag. Företagen betalar sedan själva den årliga kostnaden för medlemskapet. Vi har
ett mål satt i Småland totalt på att snarast komma upp i 100 certifierade företag vilket
innebär ca 33 i Kronoberg. Idag har vi ca 10 företag. Det behövs en årlig avsatt budget för
att arbeta med denna nödvändiga utveckling.
Satsa mer på att erbjuda föreläsare och konsulter till företagen utefter deras behov,
exempelvis för ökad marknadskännedom eller handikappsanpassning. Även arrangera
studiebesök och gruppresor för turistföretagen för inspiration, lära hur andra har gjort och
sedan utveckla den egna verksamheten.
Vi behöver fortsatt stödja tillgängligheten och intensifiera den marknadsföring som krävs
för att upprätthålla vår viktiga regionala struktur som flyglinjer till och från regionen.
Arbeta för att det självklart att kunna ta med cykeln på tåget eller bussarna hos alla
operatörer vilket gynnar såväl arbetspendling som besökare.
Starta ett aktivt arbete med Värdskapet för hela regionen, som berör inte bara oss inom
besöksnäringen. Värdskapskompetens är en viktig del i hela regionens arbete för både
boende, inflyttare och besökare. Här tänker vi oss gemensamma insatser som berör alla
som på något sätt möter besökare i sin vardag, livsmedelshandlare, taxichaufförer, caféer,
restauranger, bussförare, med flera aktörer. Här har vi redan påbörjat diskussioner
tillsammans med Region Kronoberg med utgångspunkt i RUS, men om vi ska kunna delta i
det aktiva arbetet behöver vi mer resurser både ekonomiskt och personellt.
Resurs: Affärsutvecklare 50 % och Marknadskommunikatör 20 %

Utökat marknadsarbete på Tyskland – budget 308 000 sek
Exportmogna produkter upp på webben
På tyska marknaden behöver vi utveckla arbetet och se till att de exportmogna produkter vi tar fram i
B2B arbetet även kommer upp på webben på en anpassad sida för researrangörer. Det ger vårt utbud en
större tillgänglighet och bättre exponering vilket ökar möjligheterna för våra företag att komma med i
internationella säljkanaler.
Utökat press och PR samarbete
Fler kampanjer i tysk media som baseras på win-win. Artiklar om Småland kopplat till Smålandstävlingar
de har möjlighet att vinna stugveckor , hotellvistelser etc. Detta ger mycket genomslag och är ett
prisvärt sätt att få spaltutrymme i pressen, vi får också en chans att bygga på vårt kundregister med
mailadresser som vi sedan kan skicka ut nyheter och erbjudande till.
Starta upp ett samarbete med något av de stora Husbilsmagasinen så vi kan börja bearbeta den här
målgruppen som bara växer och växer men som vi idag inte har haft möjlighet att bearbeta.
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Även ADAC- tyska motororganisationer är intressant att starta ett samarbete med.
Presskampanjer i Nordtyskland riktad till deras fiskeklubbar

Utökat samarbete med Tyska torpare
Kronobergs län är kärnområde och säte för riksföreningen Tyska torpare med flera tusen fastighetsägare.
De genererar varje år tusentals gästnätter som inte kommer med i den officiella statistiken. Många av
dem flyger in med Ryanair via VXO och målgruppen är viktiga ambassadörer för Småland.

Nytt marknadsarbete i Nederländerna – budget 510 200 sek
Efter Tyskland är Nederländerna den marknad som bedöms ha bäst potential för ökning i södra Småland.
Detta enligt Visit Swedens målgruppsanalyser. Över 2 500 000 människor planerar besök till Sverige
medan endast 350 000 utav dem faktiskt kom 2011. I södra Småland har vi det som man söker – lugn
och ro, vistelser nära naturen på camping eller i stuga. Den småskaliga campingnäringen är ett viktigt
inslag i besöksnäringen och Kronobergs län har runt 40 campingplatser. Det är viktigt att de kan
utvecklas i takt med att friluftslivet byggs ut med cykel-, vandrings- och kanotleder. Besökare från
Nederländerna älskar att campa. Husbilar från alla länder ökar också. Men det finns även en annan
intressant grupp i Nederländerna – äldre medelålders par som uppskattar den "rena", svenska maten,
designen, kulturen och bekväma hotell. Under 2014 arbetade vi med en kampanj tillsammans med
VisitSweden och då aktuella flygbolag. Till största delen var det PR. Pressvärdet på artiklar uppskattades
till 500 000 € och antalet besökare har för första gången på många år pekat uppåt. Det finns all
anledning att följa upp detta med ett treårigt projekt:
Här tänker vi oss nätmarknadsföring med en landningssida på Holländska dit trafik drivs genom sociala
media, Adwords, facebookannonsering och Google Ads. Dessutom behöver vi arbeta med sociala media
och bloggar. Bjuda in bloggare hit för publicering i deras media. På landningssidan ska både storytelling,
inspiration och bokningsbara produkter finnas. Allt tydligt anpassat för den nederländska marknaden.Det
hela ska bygga på principen "content marketing" vilket innebär att berättelser och bildinnehåll är bärande
och samma stomme publiceras i alla media. En PR-byrå i Nederländerna anlitas i samverkan med
VisitSweden.
Exempel på aktiviteter: PR genom skräddarsydda journalistbesök för varje produkt samt uppföljning.
Deltagande i fack- och konsumentmässan Vakantiebeurs. Printannonsering i Visit Swedens
hollandsmagasin tillsammans med utvalda samarbetspartners. Bearbetning av researrangörer. I
samverkan med aktuellt flygbolag bearbeta kundgruppen WHOP´s utifrån ovanstående
kampanjer.Samarbetspartners kunskapsmässigt och/eller ekonomiskt: VisitSweden (som räknar upp
insatta medel med 12 %), företag intresserade av den nederländska marknaden – campingar, Zipline,
naturbaserade aktivitetsbolag, kommuner/destinationer med intresse för marknaden, transportörer,
Småland Airport, hotell, restauranger. En arbetsgrupp bildas och marknadsplanen läggs i samverkan med
VisitSweden.
Uppskattad kostnad – 400 000 per år i tre år. Tillkommer insatser från deltagande företag och
VisitSweden. Tidsåtgång för projektledning 20 % av en heltid.
Förväntat resultat – en ökning av antalet gästnätter med 30 %. (Samma resultat som Dalarna haft under
ett stort projekt med VisitSweden i Nederländerna).

Utökat marknadsarbete på Danmark – budget 254 000 sek
Utveckla en dansk kampanjsida på Visit Småland samt skapa ett nyhetsbrev till våra danska besökare
och stugägare. Rigga marknadsföringsprojekt alternativt utvecklingsprojekt ihop med och för företag som
är intresserade av den danska marknaden. Innehållet i projektet skulle utvecklas ihop med företagen och
med gemensamma resurser. Utveckla paket anpassade till den
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danska målgruppen, presentera dem på konsumetmässa tillsammans med företagen själva. Anpassa
sociala media med mera. Målsättningen är att ha ett högt engagemang från de deltagande företagen som
genererar bokning av både aktiviteter och övernattningar. Resurs: Affärsutvecklare 10 %

Ökad delaktighet från företagen – budget omfördelas varje år inom olika marknader
För att skapa konstruktiva samarbeten med flera parter och våra företag behöver vi avsätta mer
marknadspengar som ger oss möjlighet att matcha med upp till 50 % för att komma igång med projekt
som finansieras gemensamt. I början är det viktigt att företag är med både aktivt och bidrar med
finansiering. Vår insats är förutom delfinansiering, projektledning och samordning mellan alla deltagande
parter som hotell, flygbolag och Visit Swedens representanter i respektive land. Projektsamordning tar
mycket tid, särskilt med mindre företag då de är helt upptagna av sin egen drift. Ibland kan även
företagens medfinansiering ske i form av sponsring med aktiviteter eller övernattningar vid t.ex. PR
besök. Visit Sweden växlar upp vår totala insats med en del pengar och projektleder på hemmaplan.
Vi vill göra fler "smala" och målinriktade projekt där man kan se konkret resultat. Här ska företagen få
vara med och diskutera hur de vill delta utifrån intresse. Givetvis med utgångspunkt i vår övergripande
marknadsplan och till utvalda målgrupper.
Resurs: Marknadskommunikatör 20 % (omfördelas årligen)

Temabaserad utveckling – Budget för Ett större event per år inkl. PL 600 000 sek
Vi satsar nu mycket på att lyfta Outdoor-segmentet där vi vill främja aktiviteter och produkter som kan
hjälpa till att lyfta våra regionala Cykelleder (främst Sydostleden, Åsnen runt, Banvallsleden delar av
Utvandrarleden etc,) aktiviteter i och vid den kommande Nationalparken Åsnen samt fiske där vi har stor
potential på utvalda marknader. I ett första skede startar vi upp redan i liten skala under 2015 där vi har
producerat korta webbfilmer för att lyfta cykel och som i första hand riktar sig till arrangörer i Tyskland
och andra länder. Vi har ansökt om att få anordna OUTDOOR ACADEMY i september 2016 i samarbete
med Visit Sweden och Fjällräven, Outnorth etc. Utvalda utländska arrangörer och bloggare bjuds då in att
få testa våra aktivitetsprodukter under ett par dagar. I Budgeten för 2016 behöver vi då räkna med ca
350 000 sek plus en 100 % projektledare i ca 5 månader.

Verksamhet med utökad budget +3 600 000 sek/år (total ca 12,1 milj.)
I den regionala utvecklingsplanen (RUS) pekar man på att näringslivet måste diversifieras och att
landsbygdsregionens natur och kultur kan vara en väg till hållbar ekonomisk tillväxt. Det passar väl in i
att vi på sikt behöver skapa en struktur där hela regionen samverkar och turismen/besöksnäringen ses
som en viktig tillgång i den totala samhällsutvecklingen.
Vi behöver fler starka långsiktiga samarbeten som får ta tid att bygga men som ska ge resultat och
framgång över tid. Besöksnäringen är i mångt och mycket småskalig och spretar åt flera håll eftersom vi
inte vågar prioritera och lever under en gammal devis ” att alla måste få vara med och synas”.
Destination Småland har under 2014 påbörjat och testat ett marknadsarbete där vi lyft fram enskilda
företag som kan vara dragare till hela regionen. Det ger mer kraft och vi får en chans att nå igenom
eftersom vi trummar samma budskap om och om igen! Vår utmaning ligger i att få övriga företag och
kommuner att inse framgången med det här arbetssättet och att när vi får besökare till det ena så spiller
det även över på andra! När vi kan påvisa resultat blir det lättare att få företagen själva att gå samman
och bidra med egna medel som delfinansiering. Vi vill fortsätta utveckla modeller för marknadsföring där
företagen går in med en del och vi växlar upp. På så sätt kan vi succesivt ställa om och skapa långsiktiga
marknadssamarbeten utifrån tema och på prioriterade marknader.
Vi vill också kunna arbeta mer strukturerat med att söka EU medel för olika utvecklingsprojekt. Det
medför att vi behöver ha en del medel avsatta att kunna växlas upp samt avsätta resurser för att hitta de
program, ämnesområden och samarbeten som kan vara intressanta att gå in i. Vi har bland annat skissat
på ett nytt förslag ihop med de länder vi samarbetade med i South Baltic Global Access projektet för att
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kunna söka pengar för en fortsättning i samarbete med Småland Airport för nya flyglinjer och
inkommande besökare via flyg och produkter anpassade till de besökarna samt marknadsföring. Går det
igenom blir det start 2016 och tre år till 2018.

Utökat samarbete med Visit Sweden – budget ca 1 800 000 sek
Visit Sweden arbetar med olika partnerskapsformer och vi vill tillsammans med dem och övriga Småland
arbeta fram en långsiktig plan enligt Longtail-modellen (en form av Masterplan) för hur vi ska prioritera
på olika marknader, både befintliga och nya tillväxtländer som Polen och Kina. Allt ska vara styrt utifrån
marknadens behov och efterfrågan! Grundarbetet med Longtail innebär att vi definierar och kategoriserar
alla våra företag vilket är ett måste för att komma vidare. Utifrån det kan vi sedan använda våra resurser
på rätt sätt och få ut maximal effekt på sikt.
Budget: 1,5 -2 milj/år under minst tre år
Resurs: VD, Marknadskommunikatör, Affärsutvecklare = totalt en 50 % tjänst/år

Finslipa Affärsmodell för Småland – budget ca 700 000 sek
Vi har under uppbyggnadsfasen av Destination Småland arbetet med olika byggstenar för att höja nivån
på företagens kompetens och kvalitet! Kurbits och Swedish Welcome är en del av detta. Nu är det dags
att ta nästa steg …….
När vi klarat av att höja grundnivån hos företagen ska vi hjälpa dem att paketera och skapa en
utvecklingsplan för varje produkt vi har. Här ingår att se vad som efterfrågas, vilka som ska
samarbeta/paketera sina produkter tillsammans etc. Därefter bestäms hur och var de säljas samt på
vilket sätt de bäst marknadsförs. Bjuda in utlänska agenter och journalister att testa och till sist
kontinuerligt utvärdera och förbättra. Detta ska ske i en evig rullande affärsprocess där vi sätter mål på
hur många säljbara produkter och paket vi skapar.
Planlägga och ta fram Affärsmodellen samt implementera den i verksamheten och hos företagen.
Resurs: Affärsutvecklare 50 %

Statistik, analys och omvärldsbevakning – budget ca 820 000 sek
Vi behöver aktivt arbeta med statistik och uppföljning inom en rad områden. Idag köper vi en årlig
mätning av TEM, Turistekonomisk mätning av HUI samt prenumererar månadsvis på
inkvarteringsstatistiken ifrån SCB. Vi kommunicerar två gånger per år till pressen och företagen. Dels
sommarstatistiken juni-aug och dels årssammanställningen som kommer i april året efter. Vi köper också
extra statistik och mätning av de företag som gått Kurbits Affärsutveckling för att kunna följa deras
utveckling på sikt.
Det vi inte har resurser till idag är att analysera och gräva mer i materialet, samt kunna omarbeta det så
det blir enkelt att presentera och kommunicera till både näring, beslutsfattare samt media. En
nödvändighet för att använda det aktivt i utvecklingsarbetet.
Vi ser en möjlighet att utveckla samarbetet med Linnéuniversitetet och andra nationella Universitet där
fokus blir att forska kring besöksnäringsutvecklingen i vår region och Småland. Titta på
utvecklingsområden ur ett Kulturgeografiskt sammanhang och hur det på lång sikt kan bidra till hela
regionens mål och utveckling. Undersöka möjligheterna att söka medel ur Kampradsstiftelsen. Vi ser
också en möjlighet att titta på och skapa kluster och hur de kan utvecklas för att främja vår näring.
Omvärldsanalys är ett annat område där vi tillsammans med andra regioner i vår närhet vill fördjupa oss
inom de teman vi prioriterat regionalt. Hur ser det ut i andra länder, vad och vilka konkurrerar vi med
och vad ska vi utveckla för att ligga i framkant. Viktigt att våra företag får ta del av den här kunskapen
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för att sporras till utveckling och inte tro att det som var tillräckligt att erbjuda igår kommer att räcka
imorgon!
Ta fram en webbenkät för att skapa ett sätt att ett par gånger per år få en temperatur på vad
besöksnäringsföretagen själva tycker i olika frågor samt få svar på deras investeringsvilja, detta ska vara
kopplat till företagen som finns i vårt CRM system. Företagen ska få återkoppling från enkäten och vi ska
även kommunicera resultaten till press och politiker om det finns intressanta svar som rör den regionala
utvecklingen.
Vi behöver också ta fram och utveckla bra webbaserade kundundersökningar som kan genomföras på
både boendeanläggningar och aktiviteter i regionen. OM vårt arbete ska kunna utvecklas utifrån vad
kunderna och besökarna vill ha så måste vi kunna fråga dem regelbundet samt stämma av hur de
upplever sin vistelse i Småland. Här ligger besöksnäringen långt efter hur chartern jobbat i många år
med olika enkäter till sina gäster som bokar utlandsresor hos dem.
Resurs: köpa in extern konsulttjänst för att ta fram enkäter och undersökningar. Köpa tjänst/ alternativt
anställa statistik/analys person på 25 % / helår (samarbete Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Skåne,
Blekinge och Halland).

Tillgänglighet för funktionshindrade – projektbudget som vi söker EU medel för
Vi har påbörjat en förstudie tillsammas med Kalmar Län för att se hur vi på sikt skulle kunna öka
tillgängligheten och informationen för funktionshindrade som vill besöka våra attraktioner i länet. Blir det
aktuellt med ett större utvecklingsprojekt så behöver vi kunna avsätta medel och personella resurser till
detta. Projektet kommer att titta på både fysisk tillgänglighet hos våra besöksmål och tillgänglighet som
vi själva kan förbättra för syn och hörselskadade till vår print & webbaserade marknadskommunikation.

Småland Business Region – budget ca 300 000 sek
I de gemensamma utvecklingstankarna för ett Småland Business Region ligger planer på ett utökat
uppdrag för Destination Småland. Här ska vi samverka mer med kommunerna och Näringslivscheferna i
Destinationsutvecklingsarbetet. Vi ska ta ansvar för att övergripande koordinera befintliga stora
destinationer och istället för att skapa flera småskaliga destinationsbolag lägga dem som egna
avdelningar under Destination Småland och vinna synergieffekter för regionen.
Vi ska också fortsätta det arbete vi påbörjat med en samordning av Turistbyråerna och på sikt
modernisera och effektivisera utifrån besökarnas behov. Nya idéer med mobila enheter som kan flyttas
runt där besökarna finns, ett ”Småland on tour” = en mobil turistbyrå och/eller marknads-föringscentral
ute på fält. Bilen, husbilen eller skåpbilen kan på så sätt finnas där turisterna finns och hjälpa till,
informera och inspirera på plats. Turistbyråerna eller kommunerna skulle kunna boka fordonet den
veckan de har ett stort evenemang, exempelvis MAT2015, Berättarfestivalen eller Smålands
Kulturfestival. Fordonet kan göra turné i Sverige men även på våra utvalda marknader och sälja in
Småland på events runt om i exempelvis Danmark och Tyskland. Ge fler ”privata”
Turistinformationspunkter chansen som komplement samt samordnad och utöka regional
komptensutveckling för turistvärdarna. Kartläggning var TB-funktion bör finnas i regionen.
Resurs sammanhållande TB: 30%
En förstudie rekommenderas som lägger förslag på framtida organisationsuppdrag samt utreder var TBfunktion ur ett regionalt perspektiv bör se ut och finnas framöver.
Det finns en stor potential att få fler övernattningar på våra hotell inom Mötesindustrin, vi vill
tillsammans med Näringslivscheferna titta på vilka förutsättningar vi har för att öka inom det segmentet
och hur vi kan matcha det arbete som Växjö & Co gör idag. Resurs: 20%
Idag finns inga utpekade områden i regionen där man planerat för eller avsatt mark för utveckling av
besöksnäringen. Detta innebär att vi har en betydligt längre startsträcka när ett intressant företag som
vill etablera sig dyker upp. Då ska först ändringar i
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kommunernas planområden komma till stånd och bollandet mellan instanser tar orimligt lång tid, vilket
gör att vi kan förlora starka intressenter till andra områden eller länder. Vi bör gemensamt med
kommunernas Näringslivschefer ta fram och planlägga lämpliga områden som kommer in i deras
utvecklingsplaner så att vi har områden att aktivt erbjuda vid bearbetning av intressanta företag.

Förväntade långsiktiga resultat
Förväntat resultat av att fortsätta med det vi har upparbetat inom Partnerskap Småland är att vi ska
fortsätta växa men ifrån den högre nivån vi nu har uppnått inom Partnerskapsprojektet. Vi ska kunna se
en effekt av implementeringen av varumärket Småland som ska spridas och användas av många stolta
Smålänningar och företag i alla branscher !
Vi ska genom att fler företag är med i Swedish Welcome bidra till att besöksföretagen i Småland uppnår
en högre kvalitet och utvecklas på ett positivt sätt så de blir hållbara på lång sikt både ekonomiskt och
miljömässigt. Vi ska också bidra till att SW nationellt får den genomslagskraft som är målsättningen så vi
blir konkurrensmässiga internationellt.
Vi ska växa på alla våra prioriterade marknader. Det ska generera fler gästnätter med målet att 2025 ska
regionens gästnätter ha ökat mer än riksgenomsnittet och en total ökning av spendering i regionen och i
Småland som helhet. Genom att näringen växer bidrar den också till att skapa nya företag och jobb. Jobb
som är knutna till regionen och inte går att flytta eller omlokalisera, jobb som kan vara ett första insteg
på arbetsmarknaden för ungdomar, jobb som bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling på lång sikt
vilket är helt i linje med den regionala utvecklingsstrategin.
Att vi varje år har ökat antalet bokningsbara produkter/paket till utvalda målgrupper och marknader
Att vi har ökat andelen exportmogna Destinationer och företag som bidrar positivt till den regionala
utvecklingen i länet.
Att vi har bildat ETT gemensam utvecklings- och marknadsbolag för Småland Med En gemensam strategi,
En gemensam marknadsplan (inkl. imagemagasin, mobilappar, kampanjer etc. som stöttar vår webbsida)
som resulterar i ökade bokningar och fler besökare till våra företag och evenemang i hela Småland. Vi
ska ha gemensamma företagsutbildningar och träffar som gynnar nätverk och samarbeten över
länsgränserna, En gemensam Smålandsdag etc.
Att Visitsmaland.se är en webbsida i framkant med hög besöksfrekvens där besökaren både kan
inspireras och boka boende, aktiviteter, evenemang och paket. (även proffsiga hemsidor hos våra
företag).
Vi har fler inkommande besökare via VXO-Småland Airport genom ökad kännedom om våra flyglinjer
internationellt.
Blivit kända för vårt fantastiska Värdskap som möter inte bara tillfälliga besökare utan även studenter
nyinflyttade och invandrare.
Att vi har hög tillgänglighet för funktionshindrade på flera av våra besöksmål
___________________________________________________________________
Denna budgetbilaga har tagits fram 2015-01-12 av Destination Småland, i samråd med:
Styrelsen Destination Småland
Lena Stävmo
Verkställande Direktör

Destination Småland
Läs mer om Destination Småland och oss som arbetar där på: www.destinationsmaland.se
AB Destination Småland
Adress Kronobergsgatan 7, 352 33Växjö
Växel +46 470 733 270 E-post info@destinationsmaland.se
Webb www.visitsmaland.se
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Försäljning av fastigheten Alvesta Vislanda 23:15 14LTK19

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK19
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2015-02-25

Regionstyrelsen

Försäljning av Alvesta Vislanda 23:15

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna försäljningen av Alvesta Vislanda 23:15 till Fastighetsbolaget DANE
AB

Sammanfattning
Fastigheten har varit Kronobergs läns landstings ägo sedan 1979. Den innehåller
vårdcentral samt tandvårdsklinik som båda bedrivs i privat regi sedan flera år.
Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare. Köpekontrakt är upprättat
2015-02-11. Köpare är Fastighetsbolaget DANE AB.
Köpeskillingen uppgår till 3 250 000 kronor.
Bokfört värde är 400 000 kronor.
Försäljningsomkostnaderna uppgår till 130 000 kronor exkl mervärdeskatt.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Conny Axelsson
Fastighetschef

Köpekontrakt

Sida 1 av 1
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Rapport över medicinsk granskning - vårdcentralen
Lenhovda 15RK134

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK134
Handläggare: Planeringsavdelningen
Datum: 2015-01-26

Regionstyrelsen

Rapport medicinsk granskning vårdcentralen Lenhovda

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna rapport medicinsk granskning vårdcentralen Lenhovda.

Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i
uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Lenhovda påbörjades i oktober 2014 och resultatet
återfördes i december. Några avvikelser som krävde åtgärd hittades ej.
Journalanteckningarna håller generellt sett hög kvalitet och diagnoskodningen är i
huvudsak adekvat. Befintliga rutiner uppfyller vårdvalets krav och avvikelser
hanteras korrekt

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Utfall medicinsk fördjupad granskning VC Lenhovda

Sida 1 av 1

Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK134
Handläggare: Roland Dolk,
Datum: 2015-01-26

Regionstyrelsen

Rapport efter medicinsk fördjupad granskning av
Vårdcentralen Lenhovda

Bakgrund
Medicinsk fördjupad granskning av vårdcentraler verksamma inom Vårdval
Kronoberg – primärvård, är politiskt beslutad och syftar till att granska respektive
verksamhet ur ett medicinskt kvalitetsperspektiv.
Enligt beslutet skall sex enheter granskas varje kalenderår.
Granskningen av Lenhovda vårdcentral har utförts av Roland Olofsson-Dolk och
Lotta Eriksson.

Rutiner
Bakgrund
För att uppfylla uppdragets krav på ledningssystem skall vårdcentralen ha skriftliga
uppdaterade rutiner, relevanta för att kunna fullgöra uppdraget på ett patientsäkert,
lagenligt och författningsenligt sätt.
Resultat
De rutiner vårdcentralen skickat in är ändamålsenliga och av god kvalitet.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 1 av 5

Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Fördelning läkare och sjuksköterskor
Bakgrund
Enheten skall ha en, enligt uppdragsspecifikationen, ändamålsenlig fördelning av
olika yrkeskompetenser.
Resultat
Vid tiden för granskningen fanns på Lenhovda vårdcentral:
 2,9 tjänster specialist i allmänmedicin fördelat på 3 personer
 3,8 tjänster distriktssköterska
 0,7 tjänster sjuksköterska
Bemanningen av specialist i allmänmedicin motsvarar 1312 listade per läkare.
Bemanningen av sjuksköterskor motsvarar 1001 listade per distriktssköterska.
100 % av läkarbemanningen utgörs av specialister i allmänmedicin.
84 % av sjuksköterskebemanningen utgörs av distriktssköterskor.
Vårdcentralen uppfyller vårdvalets krav avseende fördelning av läkare och
sjuksköterskor.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget

Patientsäkerhet och avvikelser
Bakgrund
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Avvikelsehantering kan vara
ett sätt att identifiera patientsäkerhetsrisker och minska risken att avvikelser
upprepas. Vårdgivare är skyldig att registrera avvikelser i av Landstinget
Kronoberg anvisat avvikelsehanteringssystem.
Resultat
Vårdcentralens tio senast inkomna avvikelser sträcker sig över perioden 2014-0117 till 2014-08-13. Samtliga dessa är avslutade och behandlade på ett adekvat sätt.
Sex av dessa avvikelser var av administrativ karaktär. En av avvikelserna har inte
avlutats inom 3 månader, men detta är orsakat av faktorer utanför vårdcentralens
kontroll. Samtliga övriga granskade avvikelser har avslutats inom 3 månader.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 2 av 5

Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Åtgärdsförslag/Krav
Inget.

Journaldokumentation
Bakgrund
Granskning av vårdenhetens journaler avser i huvudsak medicinskt innehåll,
läkemedelsförteckning, diagnoskodning och remittering. För en vårdcentral av
Lenhovdas storlek ska det sammanlagda antalet granskade besökskontakter skall
vara minst 40 fördelat enligt följande:
 De fem första besökskontakterna för varje läkare (inkl. ST-läkare, exkl. ATläkare) den första dagen i en viss månad till dess att vi sammanlagt uppnått
minst 27 besökskontakter. Om antalet läkare i tjänst är mindre än sex ökas
antalet besökskontakt per läkare till dess att målet uppnåtts.
 De två första besökskontakterna för varje sjuksköterska den första dagen i en
viss månad till dess att vi sammanlagt uppnått minst 10 besökskontakter. Om
antalet sjuksköterskor i tjänst är mindre än 5 ökas antalet besökskontakt per
sjuksköterska till dess att målet uppnåtts.
 De tio första hembesöken och hemsjukvårdsbesöken i månaden.
 De åtta första utgående remisserna, identifierade i besökskontakterna ovan.
Resultat
Sammanlagt 48 besöksanteckningar har granskats fördelat på:
 28 mottagningsbesök läkare
 10 mottagningsbesök sjuksköterska
 10 hembesök/hemsjukvårdsbesök läkare
Dessutom har 8 utgående röntgen- och konsultremisser granskats.
Journalanteckningarna håller generellt hög kvalitet. En av läkarna har dock i hög
utsträckning dikterat under fel sökord. Samtliga granskade utgående remisser har
varit relevanta och av god medicinsk kvalitet.
Följande noteras:
 Knappt 1/4 av läkarnas anteckningar saknar diagnoskodning som kunde ha
varit relevant vid besöket.
 I drygt 1/3 av journalerna var läkemedelslistan bristfälligt uppdaterad.
 Två av läkaranteckningarna innehöll diagnoskoder med tveksam relevans
vid besöket
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 3 av 5

Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Åtgärdsförslag/Krav
En utbildningsinsats angående diagnoskodning skulle kunna vara av värde för
verksamheten.

Remissbevakning
Bakgrund
Av patientsäkerhetsskäl är det angeläget att både inkomna och utgående remisser
bevakas kontinuerligt samt besvaras inom rimlig tid. Brådskande utgående remisser
kan kräva särskild handläggning.
Resultat
Under perioden 2011-07-01 – 2014-06-30 har vårdcentralen 159 obesvarade
utgående remisser samt inga obedömda inkomna remisser.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget

Signering/Vidimering
Bakgrund
4 kap. 3 § SOSFS 2008:14 ”Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för
signering av journalanteckningar och för bekräftelse av åtgärder som rör patientens
vård och behandling.” Av patientsäkerhetsskäl är det angeläget att svar avseende
provtagningar, undersökningar och remisser bevakas kontinuerligt och signeras
inom rimlig tid. I Vårdval Kronoberg ska provsvar/labsvar etc. vidimeras inom 5
arbetsdagar och journalanteckningar signeras inom 14 dagar.
Resultat
2014-10-23 fanns totalt 39 svar som inte vidimerats inom angiven tid, samt totalt
11 anteckningar som inte signerats inom angiven.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 4 av 5

Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Samtycke
Bakgrund
För att vårdgivaren skall kunna ta del av patientjournal från annan vårdgivare i
samma journalsystem krävs att patienten ger sitt samtycke.
Resultat
För de granskade kontakterna har samtycke inhämtats på ett adekvat sätt.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget

Växjö 14 12 10
Roland Olofsson-Dolk, Medicinsk rådgivare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 5 av 5
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Rapport över medicinsk granskning - vårdcentralen Dalbo
15RK135

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK135
Handläggare: Planeringsavdelningen
Datum: 2015-01-26

Regionstyrelsen

Rapport medicinsk granskning vårdcentralen Dalbo

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna rapport medicinsk granskning vårdcentralen Dalbo.

Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i
uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Dalbo påbörjades i oktober 2014 och resultatet
återfördes i december. Journalanteckningarna håller generellt sett hög kvalitet,
diagnoskodningen är i huvudsak adekvat och avvikelser hanteras korrekt.
Två obligatoriska medicinska rutiner saknades, men enheten inkom med
kompletteringar inom stipulerad tid och samtliga rutiner uppfyller nu kraven.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Rapport medicinsk fördjupad granskning VC Dalbo

Sida 1 av 1

Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK135
Handläggare: Roland Dolk,
Datum: 2015-01-26

Regionstyrelsen

Rapport efter medicinsk fördjupad granskning av
Vårdcentralen Dalbo

Bakgrund
Medicinsk fördjupad granskning av vårdcentraler verksamma inom Vårdval
Kronoberg – primärvård, är politiskt beslutad och syftar till att granska respektive
verksamhet ur ett medicinskt kvalitetsperspektiv.
Enligt beslutet skall sex enheter granskas varje kalenderår.
Granskningen av Lenhovda vårdcentral har utförts av Roland Olofsson-Dolk och
Lotta Eriksson.

Rutiner
Bakgrund
För att uppfylla uppdragets krav på ledningssystem skall vårdcentralen ha skriftliga
uppdaterade rutiner, relevanta för att kunna fullgöra uppdraget på ett patientsäkert,
lagenligt och författningsenligt sätt.
Resultat
Vårdcentralen har inte skickat rutin för diabetes samt läkemedelsförteckning. När
det gäller akuta tillstånd har man endast skickat in för anafylaxi och misstänkt
hjärtinfarkt. Några av rutinerna är direkt hämtade från slutenvården vilket minskar
möjligheten att använda dem för att säkerställa bra flöden av olika patientgrupper
inom den egna enheten.
Åtgärdsförslag/Krav
Komplettering med rutin för diabetes och läkemedelsförteckning krävs

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 1 av 5

Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Fördelning läkare och sjuksköterskor
Bakgrund
Enheten skall ha en, enligt uppdragsspecifikationen, ändamålsenlig fördelning av
olika yrkeskompetenser.
Resultat
Vid tiden för granskningen fanns på Dalbo vårdcentral:
 5,8 tjänster specialist i allmänmedicin fördelat på 7 personer
 7,25 tjänster distriktssköterska fördelat på 11 personer
 0,8 tjänst sjuksköterska fördelat på 1 person.
Bemanningen av specialist i allmänmedicin motsvarar 1711 listade per läkare.
Bemanningen av distriktssköterska motsvarar 1369 listade per distriktssköterska.
100 % av läkarbemanningen utgörs av specialister i allmänmedicin.
85 % av sjuksköterskebemanningen utgörs av distriktssköterskor.
Vårdcentralen uppfyller vårdvalets krav avseende fördelning av läkare och
sjuksköterskor.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget

Patientsäkerhet och avvikelser
Bakgrund
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Avvikelsehantering kan vara
ett sätt att identifiera patientsäkerhetsrisker och minska risken att avvikelser
upprepas. Vårdgivare är skyldig att registrera avvikelser i av Landstinget
Kronoberg anvisat avvikelsehanteringssystem.
Resultat
Vårdcentralens tio senast inkomna avvikelser sträcker sig över perioden 2014-0728 till 2014-09-08. Nio av dessa är avslutade och behandlade på ett adekvat sätt.
Den tionde är pågående, men det har inte gått 3 månader sedan händelsen. Två av
avvikelserna var av administrativ karaktär.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 2 av 5

Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Åtgärdsförslag/Krav
Inget

Journaldokumentation
Bakgrund
Granskning av vårdenhetens journaler avser i huvudsak medicinskt innehåll,
läkemedelsförteckning, diagnoskodning och remittering. För en vårdcentral av
Dalbos storlek ska det sammanlagda antalet granskade besökskontakter skall vara
minst 80 fördelat enligt följande:
 De åtta första besökskontakterna för varje läkare (inkl. ST-läkare, exkl. ATläkare) den första dagen i en viss månad till dess att vi sammanlagt uppnått
minst 60 besökskontakter. Om antalet läkare i tjänst är mindre än åtta ökas
antalet besökskontakt per läkare till dess att målet uppnåtts.
 De två första besökskontakterna för varje sjuksköterska den första dagen i en
viss månad till dess att vi sammanlagt uppnått minst 10 besökskontakter. Om
antalet sjuksköterskor i tjänst är mindre än 5 ökas antalet besökskontakt per
sjuksköterska till dess att målet uppnåtts.
 De tio första hembesöken och hemsjukvårdsbesöken i månaden.
 De 16 första utgående remisserna, identifierade i besökskontakterna ovan.
Resultat
Sammanlagt 92 besöksanteckningar har granskats fördelat på:
 66 mottagningsbesök läkare
 16 mottagningsbesök sjuksköterska
 10 hembesök/hemsjukvårdsbesök läkare
Dessutom har 16 utgående röntgen- och konsultremisser granskats.
Journalanteckningarna håller generellt hög kvalitet. Samtliga granskade utgående
remisser har varit relevanta och av acceptabel medicinsk kvalitet.
Följande noteras:
 I drygt 1/3 av journalerna var läkemedelslistan bristfälligt uppdaterad.
 Tre av sjuksköterskeanteckningarna saknade helt diagnoskodning och alla
dessa tillhörde samma individ.
 Samtliga sjuksköterskor använde KVÅ-koder.
 En hembesöksanteckning är skriven på fel datum

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 3 av 5

Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Åtgärdsförslag/Krav
En utbildningsinsats angående diagnoskodning skulle kunna vara av värde för
verksamheten.

Remissbevakning
Bakgrund
Av patientsäkerhetsskäl är det angeläget att både inkomna och utgående remisser
bevakas kontinuerligt samt besvaras inom rimlig tid. Brådskande utgående remisser
kan kräva särskild handläggning.
Resultat
Under perioden 2011-07-01 – 2014-06-30 har vårdcentralen 114 obesvarade
utgående remisser samt inga obedömda inkomna remisser.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget

Signering/Vidimering
Bakgrund
4 kap. 3 § SOSFS 2008:14 ”Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för
signering av journalanteckningar och för bekräftelse av åtgärder som rör patientens
vård och behandling.” Av patientsäkerhetsskäl är det angeläget att svar avseende
provtagningar, undersökningar och remisser bevakas kontinuerligt och signeras
inom rimlig tid. I Vårdval Kronoberg ska provsvar/labsvar etc. vidimeras inom 5
arbetsdagar och journalanteckningar signeras inom 14 dagar.
Resultat
2014-10-23 fanns totalt 29 svar som inte vidimerats inom angiven tid och 99
anteckningar som inte signerats inom angiven tid.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 4 av 5

Rutin
Giltlig t.o.m: XX
Identifierare: 8533

Samtycke
Bakgrund
För att vårdgivaren skall kunna ta del av patientjournal från annan vårdgivare i
samma journalsystem krävs att patienten ger sitt samtycke.
Resultat
För de granskade kontakterna har samtycke inhämtats på ett adekvat sätt.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget

Växjö 14 12 08
Roland Olofsson-Dolk, Medicinsk rådgivare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19

Sida 5 av 5
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Vårdval Kronoberg – primärvård, momskompensation
15RK199

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK199
Handläggare: Agneta Ryberg,
Planeringsavdelningen
Datum: 2015-02-16

Regionstyrelsen

Vårdval Kronoberg – primärvård, momskompensation

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna tilläggsbeslut för begränsning av momskompensation för privata
vårdgivare i Vårdval Kronoberg – primärvård 2015

Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg, Vårdval Kronoberg –
primärvård, en invånarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag om valfrihetssystem
(LOV 2008:962).
Utöver Uppdragsspecifikation 2015 finns en bilaga 1. Ekonomiska regleringar. För
angivna ersättningar i bilagan utgår 2 % momskompensation till privata vårdgivare
inom vårdvalet. I de fall kostnaderna för moms inom vårdvalets
grund/tilläggsuppdrag skulle överstiga erhållen ersättning har vårdgivaren
möjlighet att begära kompensation för detta. I avtalet rekommenderas att det görs
ett tillägg med en begränsning på 3 % som högsta möjliga momskompensation.
Flera landsting/regioner ersätter med motsvarande procentsats.

Regiondirektör
Martin Myrskog

Bilaga:

Planeringsdirektör
Ulrika J Gustafsson

-
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Återkallande av godkännande på leverantörens begäran i
Vårdval Kronoberg - primärvård 15RK357

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK357
Handläggare: Planeringavdelningen
Datum: 2015-03-02

Regionstyrelsen

Återkallande av godkännande på leverantörens begäran i
Vårdval Kronoberg - primärvård

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna Avonova Vård i Kronoberg AB:s begäran om återkallande av
godkännande för Vårdcentralen Avonova, Hälsans hus i Åseda

Sammanfattning
Inom Vårdval Kronoberg – primärvård har idag Avonova Vård i Kronoberg AB
primärvårdsverksamhet i Åseda och Växjö. Bemanningssituationen på
vårdcentralen i Åseda har varit svår och rekrytering av personal har misslyckats.
Åseda anses vara en för liten ort för att på två vårdcentraler kunna bedriva en
effektiv verksamhet. Avonova Vård i Kronoberg AB avser att fortsätta bedriva
och satsa på verksamheten i Växjö.
I enlighet med punkt 14 i (senaste) avtalet önskar Avonova Vård i Kronoberg AB
att avsluta verksamheten i Åseda.
I överenskommelse med Vårdcentralen i Åseda planeras verksamheten att upphöra
den 16 augusti 2015. Informationsbrev kommer att skickas till listade invånare om
att göra ett omval av vårdcentral.

Regiondirektör
Martin Myrskog

Bilaga:

Planeringsdirektör
Ulrika J Gustafsson

Begäran om återkallande av godkännande för Avonova Vård i
Kronoberg AB

Sida 1 av 1
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Barnahus samverkansavtal 15RK225

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK225
Handläggare: Per-Henrik Nilsson,
Datum: 2015-03-12

Regionstyrelsen

Barnahus samverkansavtal

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna förslag på samverkansavtal - Barnahus i Kronoberg under
förutsättning att samverkansavtalet godkänns av samtliga ingående huvudmän

Sammanfattning
Mot bakgrund till att en motion om inrättande av ett Barnahus i Kronobergs län
inkom till Regionförbundet 2014 beslöt fullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen
att bereda förslag till utredningsuppdrag. Samtliga huvudmän ställde sig bakom att
utreda förslaget. En styrgrupp med representation från samtliga myndigheter har
under hösten 2014 utrett frågan och nu föreligger ett förslag till samverkansavtal.
Utredningens förslag är att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg från och med
den förste januari 2016. Ett Barnahus ska säkerställa att barn och ungdomar som
utsätts för olika typer av brott och misshandel ges ett professionellt
omhändertagande. Utredningen föreslår att Barnahuset förläggs centralt i Växjö då
närhet till sjukvård, polismyndighet och åklagare är av stor vikt. Växjö kommun
föreslås vara arbetsgivare för den fasta personalen i Barnahuset.
För Region Kronoberg innebär detta kostnader för 50 % av lokalhyra samt
iordningsställande av ett undersökningsrum med inredning samt adekvat
utrustning. Städning och underhåll av lokalerna ska till 50 % täckas av Region
Kronoberg. Regionen ska vidare tillhandahålla specialistkompetens för medicinsk
och barnpsykiatrisk undersökning av barnen. Fast kostnad för Region Kronoberg
bedöms bli cirka 300 000 kronor per år.
Region Kronoberg ska utse representant till styrgruppen för Barnahuset.
Styrgruppen har att följa upp verksamheten och tar årligen fram en
verksamhetsplan för Barnahuset.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet och beslöt 2015-03-11 att
medverka till att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK225
Handläggare: Per-Henrik Nilsson,
Datum: 2015-03-12

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Barnahus i Kronobergs län – utredning
Utredning barnahus i Kronobergs län
Förslag på samverkansavtal – Barnahus i Kronobergs län
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokoll
Datum: 2015-03-11

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tid
Plats

2015-03-11 09:00 – 13:30
Konserhuset, Växjö

Beslutande ledamöter

Charlotta Svanberg (S), ordförande
Tryggve Svensson (V), vice ordförande
Roland Gustbée (M), 2:e vice ordförande
Christina Bertilfelt (S)
Magnus Carlberg (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Annelise Hed (MP)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Eva Johnsson (KD)
Rolf Andersson (FP)
Maria Sitomaniemi (SD)
Stefan Marusic (S), ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Ulla-Britt Storck (S)
Britt Bergström (V)
Marianne Nilsson (M)
Marianne Eckerbom (C)
Thomas Haraldsson (C)
Denice Sigvardsson (M)

Övriga närvarande

Ingrid Sivermo Sekreterare
Per-Henrik Nilsson, hälso-och sjukvårdsdirektör
Dan Petersson, ekonomichef
Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör
Hillevi Andersson

Utses att justera

Charlotta Svanberg
Roland Gustbée

Justeringens plats och tid

Regionens kansli , 2015-03-13 08:00

Protokollet omfattar

§21

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Protokoll
Datum: 2015-03-11

Justerande

.........................................

……………………………………..

Protokoll
Datum: 2015-03-11

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-03-11

Datum för anslags
uppsättande

2015-03-13

Förvaringsplats för
protokollet

Regionens kansli

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Ingrid Sivermo

Datum för anslags
nedtagande

2015-04-06

Protokoll
Datum: 2015-03-11

§ 21. Barnahus i Kronobergs län 15 RK225 15RK225
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att utifrån den utredning om tillskapande av ett Barnahus i Kronoberg som
föreligger medverka till att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg.
Sammanfattning
Mot bakgrund till att en motion om inrättande av ett Barnahus i Kronobergs län
inkom till Regionförbundet 2014 beslöt fullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen
att bereda förslag till utredningsuppdrag förutsatt att övriga intressenter dvs.
länets kommuner, landstinget, polismyndigheten samt Åklagarkammaren i Växjö
ställde sig bakom och var beredda att delfinansiera en sådan utredning. Samtliga
huvudmän ställde sig bakom att utreda förslaget. En styrgrupp med
representation från samtliga myndigheter har under hösten 2014 utrett frågan
och nu föreligger ett förslag till samverkansavtal.
Utredningens förslag är att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg från och med
den förste januari 2016. Ett Barnahus ska säkerställa att barn och ungdomar som
utsätts för olika typer av brott och misshandel ges ett professionellt
omhändertagande. Utredningen föreslår att Barnahuset förläggs centralt i Växjö
då närhet till sjukvård, polismyndighet och åklagare är av stor vikt. Växjö
kommun föreslås vara arbetsgivare för den fasta personalen i Barnahuset.
Ett förslag till samverkansavtal föreligger och innebär att ett Barnahus innehåller
de funktioner som anges av de nationella riktlinjerna för ett Barnahus.
För Region Kronoberg innebär detta kostnader för 50 % av lokalhyra samt
iordningsställande av ett undersökningsrum med inredning samt adekvat
utrustning. Städning och underhåll av lokalerna ska till 50 % täckas av Region
Kronoberg. Regionen ska vidare tillhandahålla specialistkompetens för
medicinsk och barnpsykiatrisk undersökning av barnen.
Region Kronoberg ska utse representant till styrgruppen för Barnahuset.
Styrgruppen har att följa upp verksamheten och tar årligen fram en
verksamhetsplan för Barnahuset.
Fast kostnad för Region Kronoberg bedöms bli ca 300tkr/år.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Protokoll
Datum: 2015-03-11

att utifrån den utredning om tillskapande av ett Barnahus i Kronoberg som
föreligger medverka till att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg.

Yrkande
Rolf Andersson(FP), Eva Johnsson(KD), Britt-Louise Berndtsson(C), Roland
Gustbée(M), Thomas Ragnarsson(M) och Magnus Carlberg(S) yrkade bifall till
förslaget.

Beslutsunderlag

Missiv. Förslag till beslut.

Barnahus i Kronobergs län - Utredning, följebrev till utredning och förslag på samverkansavtal
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Remissyttrande – Utredningskorridor – 400 kV-ledning
Nybro-Hemsjö. Svenska kraftnät 15RK296 15RK296

Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK296
Handläggare: Heidi Samuelsson, Miljöenheten
Datum: 2015-03-04

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Utredningskorridor – 400 kV-ledning
Nybro-Hemsjö. Svenska kraftnät 15RK296

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsens eget svar till
Svenska kraftnät

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Svenska kraftnät beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Svenska kraftnät bygger en ny elförbindelse, kallad Nord-Balt, mellan Nybro i
Sverige och Kalipeda i Litauen. Denna kommer att binda samman de baltiska
staternas elnät med det nordiska. När den nya kabeln tas i drift kommer den
överförda mängden el öka kraftigt i regionen kring Nybro. För att förbättra
överföringskapaciteten i regionen och öka driftsäkerheten i stam- och regionnätet
behövs en ny 400 kV-ledning mellan stamnätsstationerna Nybro i Kalmar län och
Hemsjö i Blekinge län. Utbyggnaden eliminerar risken för omfattande fel i det
underliggande 130kV-nätet vid eventuella fel på stamnätsanläggningar, vilket i sin
tur minimerar risken för omfattande strömavbrott i området. Svenska kraftnät
utreder för närvarande vilken ledningssträckning som är mest lämplig för
den nya ledningen mellan stationerna Nybro och Hemsjö. Samrådet är en del i det
arbetet.
Region Kronoberg ser vikten av att förbättra överföringskapaciteten i regionen
och öka driftsäkerheten i stam- och regionnätet och förutsätter att detta görs
utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.
Region Kronoberg vill framhålla vikten av samhandling med berörda kommuners
översiktsplanering. Region Kronoberg vill framhålla vikten av samhandling med
berörda kommuners översiktsplanering. Vi vill också stödja kommunernas,
organisationers och enskildas uppfattning för att få 400kV-ledningen förlagd som
markkabel, så lång sträcka som möjligt. Det är av största vikt för att ge bästa
möjliga förutsättningar för turism, jord- och skogsbruk och övriga näringar i
området.
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK296
Handläggare: Heidi Samuelsson, Miljöenheten
Datum: 2015-03-04

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Underlag för samråd om utredningskorridor – 400 kV-ledning NybroHemsjö www.svk.se/nybro-hemsjo
Remissyttrande över Utredningskorridor – 400 kV-ledning NybroHemsjö
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Remissyttrande
Diarienr: 15RK296
Handläggare: Heidi Samuelsson, Miljöenheten
Datum: 2015-03-04

Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Remissyttrande – Utredningskorridor – 400 kV-ledning
Nybro-Hemsjö. Svenska kraftnät

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Svenska kraftnät beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Samrådet gäller en planerad ny 400 kV-ledning mellan station Nybro i Kalmar län
och station Hemsjö i Blekinge län. Ledningen kommer att ingå i det svenska
stamnätet. Den planerade ledningen beräknas bli ca 9 mil lång och kommer att
beröra Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Inom dessa län berörs Nybro,
Emmaboda, Lessebo, Tingsryds, Ronneby, Karlshamns och Olofströms
kommuner.
Ett första samråd hölls mellan juni och september 2014, då ett antal alternativa
förslag på sträckning presenterades. Utifrån första samrådet har en
utredningskorridor valts som presenteras i detta samråd. Hänsyn har tagits till
boendemiljö och bebyggelse, samt att i största möjliga mån undvika skyddade
områden eller andra områden med höga värden t.ex. natur- eller kulturreservat.
Utöver detta har även det stoppområde för den civila luftfarten i närheten av sjön
Mien haft betydelse för utformningen av utredningskorridoren.
Under första samrådet framhöll flertalet remissinstanser behovet av en utredning
som jämför de långsiktiga skillnaderna mellan att bygga en luftledning och en
markkabel ur samhälls- och företagsekonomiskt perspektiv, påverkan på naturoch kulturvärden, jord- och skogsbruksföretag, kostnader för eldistribution samt
andra intressen som berörs av de två olika byggnadssätten. Dessa aspekter belyser
Svenska kraftnät i föreliggande samråd. Enligt samrådet är markkabel för 400kV
växelström enbart tekniskt möjligt vid korta avstånd. Sammantaget innebär, enligt
samrådet, markförläggning även på korta sträckor, att risken för att fel eller
störningar ska uppstå blir större samt att möjligheterna att snabbt åtgärda fel och
störningar begränsas.
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Remissyttrande
Diarienr: 15RK296
Handläggare: Heidi Samuelsson, Miljöenheten
Datum: 2015-03-04

Synpunkter
Region Kronoberg ser vikten av att förbättra överföringskapaciteten i regionen
och öka driftsäkerheten i stam- och regionnätet och förutsätter att detta görs
utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.
Region Kronoberg vill framhålla vikten av samhandling med berörda kommuners
översiktsplanering. Vi vill också stödja kommunernas, organisationers och
enskildas uppfattning för att få 400kV-ledningen förlagd som markkabel, så lång
sträcka som möjligt. Det är av största vikt för att ge bästa möjliga förutsättningar
för turism, jord- och skogsbruk och övriga näringar i området.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Revidering av delegationsordning för regionstyrelsen
14LTK1370

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1370
Handläggare: Katarina Jonasson,
Datum: 2015-02-27

Regionstyrelsen

Delegationsordning för regionstyrelsen i Region
Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen revidering av delegationsordning för regionstyrelsen i
Region Kronoberg

Sammanfattning
Enligt 6 kap. 33§ kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett
utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region
Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. 6 kap. 34 § reglerar vilka ärenden som inte får delegeras.
Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region
Kronoberg reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och
kulturnämnden. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin
delegationsordning.
Regionstyrelsen fastställde 2015-01-14 delegationsordningen för
regionstyrelsen. Föreslagen revidering avser 10.2 Vårdavtal inom vårdval i
regionstyrelsens delegationsordning sidan 9.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Förslag till reviderad delegationsordning för regionstyrelsen i Region
Kronoberg
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Delegationsordning för
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden
regionala utvecklingsnämnden,
trafiknämnden och kulturnämnden i
Region Kronoberg

Fastställd av regionstyrelsen 2015-01-14 § 13
Reviderad av regionstyrelsen 2015-03-26
Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-01-28 § 8
Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 2015-01-28 §10
Fastställd av trafiknämden 2015-01-29 §8
Fastställd av kulturnämnden 2015-01-29 § 9

Delegationsordning
1 Inledning
Denna delegationsordning reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och
kulturnämnden. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning.

2 Bakgrund
Enligt 6 kap. 33§ kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg att besluta å nämndens
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Följande ärenden får enligt 6 kap.
34 § KL inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter
Beslut om etablering av ny verksamhet, övergripande eller principiella förändringar av befintlig
verksamhet såsom permanent nedläggning av verksamhet, ny inriktning av verksamhet samt
kostsamma nya behandlingsmetoder får inte delegeras i Region Kronoberg.
För samtliga beslut som fattas på delegation gäller att de ska följa gällande lagar och den av
regionfullmäktige beslutade policyn samt ligga inom budgeterad ram för den verksamhet
beslutet gäller. Delegering till anställd och förtroendevald i förening, så kallad blandad
delegering, får ej förekomma (att skilja från kontrasignering, vilket är tillämpligt i vissa fall).
Delegat kan hänskjuta beslutsfattande i ett ärende till högre nivå.

3 Anmälan av beslut
Beslut fattade med stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas snarast möjligt till
delegerande styrelse eller nämnd (6 kap 35§ KL).
Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattas enligt delegation.
Respektive nämndsekreterare hämtar förtecknade delegationsbeslut i diariet för anmälan
till styrelsens eller nämndens nästkommande sammanträde.

4 Vidaredelegering
Delegerade beslut får endast vidaredelegeras i särskilt angivna ärenden (6 kap 37§ KL).
Vidaredelegering får endast ske i ett led. Formell vikarie för delegat erhåller dennes
delegation.

Delegationsordning
Diarienr: 14LTK1370
Datum: 2014-12-16

Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens, regional utvecklingsdirektörs samt
trafikdirektörens beslutade vidaredelegeringar ska diarieföras och anmälas till
respektive styrelse eller nämnd. Beslut om vidaredelegeringar får endast sträcka sig ett
år i taget. Den som vidaredelegerar säkerställer att delegaten erhåller kopior av
vidaredelegationen.
Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna beslut som fattas enligt
vidaredelegation. Beslut ska anmälas av delegaten till den som har lämnat
vidaredelegeringen samt till respektive styrelse eller nämnd. Respektive
nämndsekreterare hämtar förtecknade delegationsbeslut i diariet för anmälan till
styrelsens eller nämndens nästkommande sammanträde.
Om en delegat, med rätt att besluta med stöd av en vidaredelegering vill hänskjuta
ärendet till en högre nivå ska beslutsfattandet hänskjutas till den som har lämnat
vidaredelegeringen.

5 Återkallelse
En lämnad delegering kan återkallas med omedelbar verkan. Återkallelsen kan göras
generellt, eller i ett särskilt ärende. Ett beslut som har fattats med stöd av delegation
kan normalt inte återtas.

6 Delegering eller ren verkställighet
Gränsen mellan delegering och ren verkställighet har betydelse för frågan om beslut
kan överklagas genom laglighetsprövning (och om beslut måste anmälas).
Delegationsordningen syftar på delegering av beslutanderätt, att skilja från den
befogenhet som varje intern arbetsfördelning inom en organisation medför
(verkställighet).
Med beslut avses i delegationsbestämmelserna endast beslut i kommunallagens mening.
Kännetecknande för sådana beslut är att det föreligger alternativa lösningar av
principiell och övergripande natur.
Med verkställighet åsyftas åtgärder som utgör ett led i den dagliga verksamheten.
Verkställighetsbeslut är beslut som viss befattningshavare fattar inom ramen för de
uppgifter som åvilar befattningen.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-03-19
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DELEGATIONSORDNING FÖR REGIONSTYRELSEN
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde
i styrelsen. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats
enligt delegation.
1. Övergripande beslut
Ärendetyp
Delegering till:
1.1 Resursfördelning
Regiondirektör

2. Företrädarskap
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

2.3 Ombud

Delegering till:
Regionstyrelsens
ordförande eller vid
förfall för denne
regionstyrelsens förste
vice ordförande
Regionstyrelsens
ordförande

Regionstyrelsens
arbetsutskott

2.4 Instruktioner till ombud Regionstyrelsens
arbetsutskott
2.5 Rättegångsfullmakt
Regionstyrelsens
ordförande eller vid
förfall för denne
regionstyrelsens förste
vice ordförande
2.6 Fullmakt
Regiondirektör
2.7 Mottagande av
delgivning
2.8 Mål och ärenden i
myndigheter och domstol

Regiondirektör
Regiondirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om omfördelning av
medel under löpande budgetår mellan
regionstaben och regionservice upp till
ett belopp av 2 miljoner kronor per
beslut.
Beskrivning
Rätt att fatta beslut å regionstyrelsens
vägnar i ärenden som är så brådskande
att styrelsens avgörande inte kan
avvaktas (6 kap 36§ KL).
Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
regionstyrelsens arbetsutskotts
avgörande inte kan avvaktas.
Rätt att utse ombud till
bolagsstämmor/ägarmöten och till andra
externa organ.
Rätt att lämna instruktioner till ombud
vid bolagsstämmor/ägarmöten
Rätt att utfärda rättegångs- fullmakt att
föra Region Kronobergs talan.
Kontrasignering av nämnda handling
görs av regiondirektör eller vid förfall för
denne av regionstyrelsen utsedd ersättare
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör den egna verksamheten
(förutom 2.5).
Rätt att motta delgivning.
Får vidaredelegeras.
Rätt att besluta om yttrande i mål och
ärenden i myndigheter och domstolar
Gäller dock ej mål och ärenden som
grundas på överklagade beslut i Region
Kronoberg där grundbeslutet fattats av
Utskriftsdatum: 2015-03-19
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2.9 Yttranden

Regiondirektör

3. Personal
Ärendetyp
3.1 Anställning av
regiondirektör

Delegering till:
Regionstyrelsens
ordförande

Hälso- och
sjukvårdsdirektör
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Beskrivning
Rätt att i samråd med regionstyrelsens
förste och andre vice ordförande fatta
beslut om anställning, lönesättning,
disciplinära åtgärder och
avgångsvederlag samt att fatta beslut om
uppsägning/avsked.
Rätt att i samråd med regionstyrelsens
förste och andre vice ordförande fatta
beslut om anställning, lönesättning,
disciplinära åtgärder och
avgångsvederlag samt att fatta beslut om
uppsägning/avsked.
Rätt att fatta beslut om att starta
stridsåtgärder.
Rätt att fatta beslut om inriktning av
lönebildning.
Rätt att i samråd med regionstyrelsens
ordförande fatta beslut om förordnande
upp till tre månader.
Rätt att i samråd med regionstyrelsens
presidium och berört presidium fatta
beslut om anställning, lönesättning,
disciplinära åtgärder och
avgångsvederlag samt att fatta beslut om
uppsägning/avsked.
Rätt att i samråd med hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium fatta
beslut om anställning och lönesättning.
Rätt att fatta beslut om anställning och
lönesättning.
Rätt att fatta beslut om anställning och
lönesättning.

Chef inom respektive
enhet

Rätt att inom befintlig personalbudget
fatta beslut om anställning och

3.2 Tillsättning av
Regionstyrelsens
tillförordnad regiondirektör ordförande

3.3 Stridsåtgärder
3.4 Lönebildning
3.5 Tillsättning av
vikarierande regiondirektör

regionstyrelsen. nämnderna eller
regionfullmäktige i dess helhet (6 kap
34§ 2 KL)
Får vidaredelegeras.
Rätt att avge yttranden över kommunala
detaljplaner, samt yttranden över
vägärenden och andra ärenden i icke
principiella frågor.
Får vidaredelegeras.

Regionstyrelsens
personalutskott
Regionstyrelsens
personalutskott
Regiondirektör

3.6 Anställning av
förvaltningsdirektörer och
stabsdirektörer samt chef
för regionservice

Regiondirektör

3.7 Anställning av
centrumchefer och
utvecklingsdirektör
3.8 Anställning av
smittskyddsläkare
3.9 Anställning av
läkemedelskommitténs
ordförande
3.10 Övriga anställningar

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3.11 Disciplinära åtgärder,
uppsägning, avsked och
avgångsvederlag

Regiondirektör

3.12 Fullmakt, arbetsgivare

Regiondirektör

3.13 Kollektivavtal och
tvisteförhandlingar

Regiondirektör

3.14 Pensioner

Regiondirektör

4. Ekonomi
Ärendetyp
4.1 Avskrivning av fordran

Delegering till:
Regiondirektör

4.2 FoU-medel

Regiondirektör

4.3 Medelsförvaltning

Regiondirektör

4.4 Tillämpningsanvisning
avseende regionens taxor
och avgifter

Regiondirektör

4.5 Ekonomisk ersättning

Regiondirektör

4.6 Försäljning av egendom Regiondirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

lönesättning enligt Region Kronobergs
riktlinjer.
Rätt att fatta beslut om disciplinära
åtgärder, uppsägning, avsked och
avgångsvederlag avser ej 3.1, 3.2, 3.6.
Får vidaredelegeras.
Rätt att utfärda fullmakt att föra Region
Kronobergs talan i frågor rörande
regionens roll som arbetsgivare.
Får vidaredelegeras.
Rätt att teckna kollektivavtal samt
genomföra tvisteförhandlingar.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut i individuella ärenden
avseende särskild avtalspension eller
liknande för personal.
Får vidaredelegeras.
Beskrivning
Rätt att fatta beslut om avskrivning av
fordran på enskild gäldenär på fordran
upp till och med 2 basbelopp. Får
vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om fördelning av
budgeterade FoU-anslag i samverkan
med FoU-beredningen.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut i enlighet med
reglemente för den finansiella
verksamheten.
Får vidaredelegeras.
Rätt att besluta om
tillämpningsanvisning när det gäller
Region Kronobergs taxor, avgifter och
sjukreseersättningar.
Får
vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om ersättning till
patienter och personal för förekomna
och skadade tillhörigheter m.m.
Får vidaredelegeras.
Ersättningar upp till 20 000 kronor är
verkställighetsbeslut.
Rätt att fatta beslut om försäljning av
inventarier till en försäljningssumma upp
till 5 miljoner kronor.
Får vidaredelegeras.
Utskriftsdatum: 2015-03-19
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4.7 Ärenden till
kronofogdemyndighet

Regiondirektör

Rätt att fatta beslut om att överlämna
ärenden till kronofogdemyndigheten för
utmätning av utestående kundfordringar.
Får vidaredelegeras.
4.8 Gåvor
Regiondirektör
Rätt att fatta beslut om mottagande av
gåvor överstigande 0,5 miljoner kronor
upp till och med 2 miljoner kronor.
Får vidaredelegeras.
Belopp upp till 0,5 miljoner kronor är
verkställighetsbeslut.
5. Upphandling och investering (exklusive fastigheter)
Ärendetyp
Delegering till:
Beskrivning
5.1 Initiering av
Regiondirektör
Rätt att fatta beslut att initiera
upphandling avseende varor
förbruknings-upphandling.
och tjänster
Får vidaredelegeras.
(förbrukningsupphandling)
5.2 Initiering av
Regiondirektör
Rätt att fatta beslut att initiera
upphandling avseende
upphandling av utrustning och
utrustning och inventarier
inventarier inom fastställd investerings(investeringar)
plan.
Får vidaredelegeras.
5.3 Tilldelningsbeslut,
Regiondirektör
Rätt att fatta tilldelningsbeslut samt
upphandling
teckna avtal i upphandlingar.
Får vidaredelegeras.
5.4 Investeringar i
Regiondirektör
Rätt att fatta beslut inom
medicinsk teknisk
investeringsramens fastställda budget.
utrustning, inventarier och
Får vidaredelegeras.
övrig utrustning
6. Fastigheter
Ärendetyp
Delegering till:
Beskrivning
6.1 Fastighetsinvesteringar
Regiondirektör
Rätt att fatta beslut om
fastighetsinvesteringar inom fastställd
investeringsplan upp till ett belopp av
15 miljoner kronor.
Får vidaredelegeras.
Ärenden över 15 miljoner kronor ska
godkännas av regionstyrelsen innan
förfrågningsunderlaget skickas ut.
6.2 Tilldelningsbeslut samt
Regiondirektör
Rätt att fatta tilldelningsbeslut och
teckna avtal vid upphandling
teckna avtal när det gäller upphandling
av byggentreprenader samt varor och
tjänster knutna till fastighetsförvaltning
och byggnation.
Får vidaredelegeras.
6.3 Ombud för Region
Regiondirektör
Rätt att fatta beslut och teckna Region
Kronoberg som
Kronoberg som fastighetsägare.
fastighetsägare i plan- och
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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servitutsärenden
6.4 Förhyrning

Regiondirektör

6.5 Uthyrning

Regiondirektör

7. Allmänhetens rätt till insyn
Ärendetyp
Delegering till:
7.1 Personuppgiftsombud
Regiondirektör

7.2 Utlämnande av allmän
handling

Regiondirektör

7.3 Överklagan av avslag,
utlämnande av allmän
handling
7.4 Arkiv

Regiondirektör

8. Särskild delegation
Ärendetyp
8.1 Forskningshuvudman

Regiondirektör

Delegering till:
Regiondirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om extern
förhyrning med en årshyra på högst
2 miljoner kronor eller med en
kontraktstid på som mest 10 år.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om extern uthyrning
med en årshyra på högst 2 miljoner
kronor eller med en kontraktstid på som
mest 10 år.
Får vidaredelegeras.
Beskrivning
Rätt att utse personuppgiftsombud för
Region Kronoberg enligt
personuppgiftslagen (SFS 1998:204) med
uppgift att självständigt fullgöra i
personuppgifts-lagen fastlagda uppgifter.
Utsett personuppgiftsombud ska
anmälas till datainspektionen.
Rätt att fatta myndighetsbeslut enligt
offentlighets- och sekretesslagen (SFS
2009:400, 6 kap 3§) vid nekande av
utlämnande av allmän handling.
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om avvisande av
överklagande som kommit in för sent.
Får vidaredelegeras.
Rätt att utfärda tillämpnings anvisningar
till Region Kronobergs arkivreglemente
jämte tillsynsbeslut.
Får vidaredelegeras.
Beskrivning
Rätt att företräda myndigheten som
forskningshuvudman enligt lag om
etikprövning av forskning som avser
människor (SFS 2003:460).
Får vidaredelegeras.
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9. Regionens anknutna stiftelser
Ärendetyp
Delegering till:
9.1 Stiftelseärende
Regiondirektör

10. Vårdrelaterade beslut
Ärendetyp
Delegering till:
10.1 Vårdavtal med annat Regiondirektör
landsting/region
10.2 Vårdavtal inom
Regiondirektör
vårdval

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att besluta i ärenden gällande Region
Kronobergs anknutna stiftelser i enlighet
med gällande arbetsordning för
förvaltning av regionens anknutna
stiftelser.
Får vidaredelegeras.
Beskrivning
Rätt att upprätta vårdavtal med annat
landsting/region.
Rätt att upprätta vårdavtal inom vårdval

Utskriftsdatum: 2015-03-19
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DELEGATIONSORDNING FÖR HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde
i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats
enligt delegation.
1. Övergripande beslut
Ärendetyp
Delegering till:
1.1 Resursfördelning
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

2. Företrädarskap
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

2.3 Fullmakt

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om omfördelning av
medel under löpande budgetår mellan
centrumen upp till ett belopp av 10
miljoner kronor per beslut.

Delegering till:
Hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande eller vid
förfall för denne hälsooch sjukvårdsnämndens
förste vice ordförande
Hälso- och
sjukvårdsnämndens
ordförande
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

3. Särskild delegation
Ärendetyp
3.1 Stöd och service till
vissa funktionshindrade

Delegering till:
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

3.2 Besöksinskränkningar
vid tvångsvård

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att fatta beslut å hälso- och
sjukvårdsnämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36§
KL).
Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
hälso- och sjukvårdsnämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör den egna verksamheten
inom nämndens ansvarsområde.
Omfattar inte rättegångs fullmakt, se
regionstyrelsens delegationsordning 2.5.
Beskrivning
Rätt att fatta beslut om stöd och service
till vissa funktionshindrade enligt lag om
stöd och service till vissa
funktionshindrade (SFS1993:387).
-tillhörighet till personkrets 1§,
-beslut om insatser 9§ 1
-individuell plan 10 §
Får vidaredelegeras.
Rätt att fatta beslut om
besöksinskränkningar enligt lag om
besöksinskränkningar vid viss
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tvångsvård (SFS 1996:981).
Får vidaredelegeras.
4. Vårdrelaterade beslut
Ärendetyp
4.1 Teckna vårdavtal med
privat vårdgivare

Delegering till:
Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.2 Vikarier för privata
vårdgivare

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.3 Anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) vårdskada

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.4 Anmälan till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) personalärende

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.5 Användning av
medicintekniska produkter

Hälso- och
sjukvårdsdirektör

4.6 Biobank

Centrumchef
medicinskt
servicecentrum

4.7 Utlämnande av material
från biobank

Centrumchef
medicinskt
servicecentrum

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att teckna vårdavtal med privat
vårdgivare inom angiven budget.
Får vidaredelegeras.
Rätt att besluta om godkännande av
vikarier för privatpraktiserande läkare
och sjukgymnaster med avtal med
Region Kronoberg.
Får vidaredelegeras.
Rätt att till IVO anmäla händelser som
har eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada enligt 3 kap 5§
patientsäkerhetslagen.
Får vidaredelegeras.
Rätt att till IVO anmäla om det finns
skälig anledning att befara att en person,
som har legitimation för ett yrke inom
hälso- och sjukvården och som är
verksam eller har varit verksam hos
vårdgivaren, kan utgöra en fara för
patientsäkerheten enligt 3 kap 7§
patientsäkerhetslagen.
Får vidaredelegeras.
Rätt att uppdra åt en verksamhetschef
att ansvara för samtliga eller vissa av de
områden och uppgifter i en verksamhet
som någon annan verksamhetschef
ansvarar för i enlighet med SOSFS
2008:1. De uppgifter som en vårdgivare
har tilldelat en verksamhetschef ska
dokumenteras.
Rätt att anmäla beslut till Socialstyrelsen
om inrättad biobank, ändrade
förhållanden för biobank samt
nedläggning av biobank
Rätt att besluta om utlämnande av
material från biobank för forskning
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DELEGATIONSORDNING FÖR
REGIONAL UTVECKLINGSNÄMND
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande
sammanträde i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de
beslut som fattats enligt delegation.
1. Övergripande beslut
Ärendetyp
1.2 Resursfördelning

2. Företrädarskap
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

2.3 Fullmakt

Delegering till:
Regional
utvecklingsdirektör

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om användningen av
vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete i enlighet med
regleringsbrev, samt övriga projektmedel
inom ramen för regional utveckling upp
till 200 000 kr per beslut.

Delegering till:
Regionala
utvecklingsnämndens
ordförande eller vid
förfall för denne
regionala
utvecklingsnämndens
förste vice ordförande
Regionala
utvecklingsnämndens
ordförande

Beskrivning
Rätt att fatta beslut å regionala
utvecklings nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36§
KL).

Regional
utvecklingsdirektör

2.4 Yttranden över vägärenden Regional
utvecklingsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
regionala utvecklingsnämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör nämndens
verksamhetsområde.
Rätt att avge yttranden i vägärenden icke
principiella frågor
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DELEGATIONSORDNING FÖR TRAFIKNÄMNDEN
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde
i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats
enligt delegation.
2. Företrädarskap
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

Delegering till:
Trafiknämndens
ordförande eller vid
förfall för denne
trafiknämndens förste
vice ordförande
Trafiknämndens
ordförande

Beskrivning
Rätt att fatta beslut å trafiknämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande
att nämndens avgörande inte kan
avvaktas (6 kap 36 § KL).

Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
trafiknämndens avgörande inte kan
avvaktas.
2.3 Fullmakt
Trafikdirektör
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör nämndens
verksamhetsområde.
2.4 Yttranden över
Trafikdirektör
Rätt att avge yttranden över spårärenden
spårärenden
i icke principiella frågor.
3 Beslut om tillstånd för färdtjänst enligt lag 1997:736
Ärendetyp
Delegering till:
Beskrivning
3.1 Tillstånd till färdtjänst
Trafikdirektör
Rätt att besluta om tillstånd till färdtjänst
enligt 7 § lagen om färdtjänst.
Får vidaredelegeras.
3.2 Tillstånd ledsagare
Trafikdirektör
Rätt att besluta om att färdtjänsttillståndet
även ska gälla ledsagare enligt 8 § lagen om
färdtjänst.
Får vidaredelegeras.
3.3 Tillstånd för färdtjänst
Trafikdirektör
Rätt att besluta om att tillstånd för
(föreskrifter och villkor)
färdtjänst förenas med föreskrifter och
villkor enligt 9 § lagen om färdtjänst och
gällande reglemente för färdtjänst.
Får vidaredelegeras.
3.4 Återkallande av
Trafikdirektör
Rätt att besluta om att återkalla tillstånd
färdtjänsttillstånd
enligt 12 § 1 st. lagen om färdtjänst.
Får vidaredelegeras.
3.5 Avvisa överklagande
Trafikdirektör
Rätt att besluta att avvisa ett för sent
ankommet överklagande enligt § 24
förvaltningslagen. Får vidaredelegeras.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4 Beslut om tillstånd för riksfärdtjänst enligt lag 1997:735
Ärendetyp
Delegering till:
Beskrivning
4.1 Tillstånd till riksfärdtjänst
Trafikdirektör
Rätt att besluta om tillstånd till
riksfärdtjänst enligt 5 § lagen om
riksfärdtjänst.
Får vidaredelegeras.
4.2 Tillstånd ledsagare
Trafikdirektör
Rätt att besluta om att tillstånd till
riksfärdtjänst ska gälla även ledsagare enligt
6 § lagen om riksfärdtjänst.
Får vidaredelegeras.
4.3 Tillstånd för riksfärdtjänst Trafikdirektör
Rätt att besluta om att tillstånd till
(föreskrifter och villkor)
riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter
om färdsätt enligt 7 § lagen om
riksfärdtjänst.
Får vidaredelegeras
4.4 Återkallande av
Trafikdirektör
Rätt att besluta om att återkalla tillstånd att
riksfärdtjänsttillstånd
anlita riksfärdtjänst enligt 9 § lagen om
riksfärdtjänst.
Får vidaredelegeras
4.5 Avvisa överklagande
Trafikdirektör
Rätt att besluta om att avvisa ett för sent
ankommet överklagande enligt § 24
Förvaltningslagen.
Får vidaredelegeras.
4.6 Rättelser
Trafikdirektör
Rätt att besluta om rättelse av skrivfel,
räknefel, eller liknande förbiseende enligt
26 § Förvaltningslagen.
4.7 Utlämnande av allmän
Trafikdirektör
Rätt att besluta om utlämnande av allmän
handling
handling som rör färdtjänstens
verksamhetsområde enligt offentlighets
och sekretesslagen.
4.8 Yttranden
Trafikdirektör
Rätt att avge yttrande över besvär i
färdtjänstärenden enligt lagen om
färdtjänst och riksfärdtjänst.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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DELEGATIONSORDNING FÖR KULTURNÄMNDEN
Delegationsärenden
Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde
i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats
enligt delegation.
1. Övergripande beslut
Ärendetyp
1.1Resursfördelning

1.2 Region Kronobergs
konstinköp
2. Företrädarskap.
Ärendetyp
2.1 Brådskande beslut

2.2 Ersättningsberättigade
förrättningar

2.3 Fullmakt

Delegering till:
Regional
utvecklingsdirektör
Ansvarig
konsthanterare i
Region Kronoberg
Delegering till:
Kulturnämndens
ordförande eller vid
förfall för denne
kulturnämndens
förste vice
ordförande
Kulturnämndens
ordförande

Regional
utvecklingsdirektör

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Beskrivning
Rätt att fatta beslut om regionala årliga
utvecklingsmedel inom
verksamhetsområdet upp till 200 000
kronor per beslut.
Rätt att fatta beslut om Region
Kronobergs konstinköp inom ramen för
avsedd budget upp till ett prisbasbelopp.
Beskrivning
Rätt att fatta beslut å kulturnämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas (6
kap 36 § KL).
Rätt att fatta beslut om
ledamöter/ersättares deltagande i
ersättningsberättigade förrättningar, när
kulturnämndens avgörande inte kan
avvaktas.
Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i
ärenden som rör nämndens
verksamhetsområde.
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17
Svar på revisionsrapport – Behörighetsgranskning Cosmic
och Aplus, samt Granskning avseende IT- och
informationssäkerhet 14LTK1283

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1283
Handläggare: Jan Cserpes, Kansliavdelningen
Datum: 2015-03-02

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Behörighetsgranskning
Cosmic och Aplus, samt Granskning avseende IT- och
informationssäkerhet

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom svar till revisorerna.
att informera regionfullmäktige om rapport och svar.

Sammanfattning
EY har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av hanteringen av
behörigheter samt uppföljningen av användandet av patientinformationen i
Cosmic. Detta uppdrag har även innefattat kraftiga behörigheter i Region
Kronobergs redovisningssystem Aplus. Därutöver har en granskning av IT- och
informationssäkerhet för policys, riktlinjer och hantering av säkerhetsfrågor på
övergripande nivå genomförts.
Revisorerna konstaterar att strukturen för informationssäkerhetsarbetet inom
organisationen fungerar tillfredsställande, även om områden finns som bör
förbättras. Revisorerna uppfattar att det finns en god vilja att förbättra det interna
kontrollarbetet i organisationen.
Revisorerna lyfter fram förbättringsområden i de båda rapporterna.

Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus
Kommentar/förslag till revisorernas identifierade förbättringsområden
1. En tydligare och mer sammanhållen process rörande behörigheter till SITHS-kort och
behörigheter till Cosmic. Införa en slutlig kontroll som säkerställer att kontrollmomenten
uppfyllts.
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SITHS-koret är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering.
Det ger i sig ingen behörighet till något system. Kortet är en säker identifiering av
en person och det krävs en behörighet till själva systemet, exempelvis Cosmic.
SITHS-kortet ger även en identifiering för användande av nationella eHälsotjänster, som till exempel Pascal och Mina vårdkontakter.
Cosmic kräver ett SITHS-kort för identifiering. Utöver kortet behövs en
behörighetstilldelning i Cosmic. Idag finns det en separat beställningen med ett
eget webbformulär där behörig beställare fyller i ett antal parametrar. Dialoger
pågår för att samordna Cosmics behörighetsbeställning och anställningspaketet. Det
finns en del kvarstående frågor som t ex att behörighet i Cosmic ändras under en
anställningsperiod och att det ”bakom” anställningspaketet finns en manuell
hantering av alla parametrar.
Nationella eHälsotjänster kräver ett SITHS-kort för identifiering. Utöver kortet
behövs en behörighetstilldelning i den nationella HSA-katalogen. Detta
administrerar vårdenheterna själva direkt i Region Kronobergs
verksamhetskatalog.
Avslut av SITHS-kortet, leder till att möjlighet att identifiera sig (inloggning) i
Cosmic och i de nationella tjänsterna upphör. Förbättringsåtgärd kommer att
vidtas för att säkerställa att behörigheten till Cosmic upphör. Det genom att ett
automatgenererat ärende till VIS-support skapas, när en person avslutas via
anställningspaketet. Region Kronoberg kommer att återgår till rutinen att ta bort
behörigheter för användare som inte har varit aktiva på tre månader. Detta innebär
en dubblerad säkerhet för att ta bort åtkomst till Cosmic. Är SITHS-kortet ogiltigt
eller behörigheten i Cosmic avslutad får användaren inte någon åtkomst till
Cosmic.
I samband med beställning av avslut av tjänst i anställningspaketet eller via ärendehanteringssystemet (Easit) avslutas behörigheter i systemen. Kortet ska i samband
med att avslut görs, skickas in till intern kundservice för makulering. Det är varje
chefs ansvar att återta den anställdes e-tjänstekort vid avslut av tjänst. Det saknas
idag en automatisk kontroll av att kort inkommer då anställningspaketet inte har
någon påminnelsefunktion för de moment som ska genomföras. En rutin för
manuell hantering ska upprättas och träda i kraft 2015-03-01. Det innebär en
kontroll av samtliga avslutade ärenden för att säkerställa att kortet har inkommit
för makulering. Ansvarig för upprättande av rutinen är avdelningschef för intern
kundservice.
2. Alla enheter bör använda Anställningspaketet (ett antal kontroller och dokument som
används vid till exempel nyanställning) för att få en enhetlig kontrollstruktur.
Samtliga anställda som har ett anställningsförhållande med Region Kronoberg
hanteras via anställningspaketet, det gäller både vid nyanställning, byte av tjänst
samt avslut av tjänst. Det är närmast ansvarig chef som tar initiativ till beställning
av anställningspaketet. För övriga som har behov av ett e-tjänstekort hanteras
beställningar via ärendehanteringssystemet Easit. Det kan gälla personer som är
anställda vid kommuner, samt hyrpersonal.
Sida 2 av 4

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1283
Handläggare: Jan Cserpes, Kansliavdelningen
Datum: 2015-03-02

3. Uppföljning av att loggkontroller utförts bör utökas.
4. Införa tydligare instruktioner om hur de lokala loggkontrollerna ska utföras.
Svar till punkterna 3 och 4.
Verksamhetschefen är ansvarig för att loggkontroller genomförs på sin vårdenhet.
Detta har förtydligats i riktlinjen ”Behörighet och åtkomst till Cosmic” som gäller
från 2014-11-10, denna omfattar även loggkontrollen.
I Region Kronobergs internkontrollsplan finns en central uppföljningspunkt för
kontroll av loggar. Den centrala kontrollen är genomförd årligen med en
uppföljning.
Processen för uppföljning förbättras genom att utöka antalet uppföljningar på de
verksamheter som inte har en tillfredsställande dokumentation av loggkontrollen.
Detta sker månadsvis tills de har en tillfredsställande dokumentation. Rutinen för
loggkontroll har uppdaterats med denna förbättrade uppföljning.
Användare och verksamhetschefer har en hög förståelse för att loggkontroller ska
genomföras. Dock finns det en stor önskan om ett bättre IT-stöd där ett
avvikande beteende kan identifieras och följas upp. En förstudie om hur detta ska
lösas för samtliga loggar av patientinformation (loggar från olika system) i Region
Kronoberg ska genomföras. Syfte är finna en lösning där verksamhetscheferna
(eller den de har delegerat uppdraget till) får ett bra IT-stöd, med beslutsstöd för
loggkontroller. Region Kronoberg kommer, enligt de nationella riktlinjerna, även
publicera loggen till invånarna själva när denna nationella tjänst finns tillgänglig i
”journal via nätet”.
5. Finns många användare med kraftiga behörigheter till ekonomisystemet Aplus.
Inför 2015 har samtliga behörigheter till ekonomisystemet Aplus gåtts igenom
och gjorts om. De nya behörigheterna börjar användas 1 januari 2015 och de
gamla stängs löpnade under de första månaderna 2015. I den nya behörighetsstrukturen kommer endast sex personer ha kvar kraftiga behörigheter. Av dessa
sex personer är det tre konsulter hos Aditro som fortsätter ha kraftiga
behörigheter. Det för att Aditro ska kunna utöva den supportfunktion Region
Kronoberg har behov för. Resterande kraftiga behörigheter innehas av två
personer på IT systemstöd ekonomi och av en person på redovisningsstöd.
Granskning avseende IT- och informationssäkerhet
Kommentar/förslag till revisorernas identifierade förbättringsområden
1. Det är naturligt att inta alla system och avdelningar har samma höga säkerhetsnivå som
t ex Patientsystemet, men där det bör finnas en tydlighet vilka regler som gäller för vad.
Region Kronoberg ska införa en modell informationsklassning.
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Modellen för klassificering ska baseras på säkerhetsaspekterna konfidentialitet,
riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Nivåbestämningen ska utgå från bedömd
skada vid obehörig åtkomst, bristande riktighet, bristande tillgänglighet och
bristande spårbarhet. Klassificeringen av informationstillgångar ska ligga till grund
för vilka skyddsåtgärder som ska utformas och vilka rutiner som ska gälla, dvs. hur
informationen får hanteras, lagras, distribueras och avvecklas. Strävan är att
åstadkomma en konsistent bedömning av en och samma informations värde
oavsett var eller av vilken verksamhet informationen hanteras.
2. Det finns omfattande policys och riktlinjer inom organisationen, men den generella
uppfattning är att dessa inte riktigt när ut till användarna i den omfattning som behövs i
den verksamhet som Lanstinget bedriver.
Inom landstinget finns det en Policy, den är övergripande för hela verksamheten.
I och med regionbildningen (1/1 2015) kommer denna policy ses över för att
mer harmoniera med Region Kronobergs uppdrag. Avseende riktlinjerna inom
organisationen ska även dessa ses över med hänsyn till Region Kronobergs
uppdrag. Både policy och riktlinjer ska därefter kommuniceras till användarna i
den omfattning som behövs för att bedriva den verksamhet som Region
Kronoberg gör.
3. Det bör även finnas tydligare instruktioner och struktur i hur det övergripande
kontrollarbetet ska utföras, för att säkerställa att de kontroller Landstinget vill ha på
plats, verkligen utförs som tänkt och i den omfattning som tänkt.
Årligen ska det upprättas en granskningsplan för de interna kontrollerna, i syfte att
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande. Resultatet av
den antagna planens uppföljning ska rapporteras i den omfattning som anges i
planen.
Regiondirektören ska senast i samband med årsredovisningen ge en samlad
återrapportering av resultatet från granskningen av den interna kontrollen till
regionstyrelsen.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilagor:

Jan Cserpes
ITdirektör

Missiv IT-granskningar
Behörighetsgranskning Cosmic och Aplus
Granskning avseende IT- och informationssäkerhet
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1

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg har EY
genomfört en granskning kopplad till patientsystem Cosmic. Detta för att få en
uppfattning om hur behörigheter hanteras samt om uppföljning görs på användandet av
patientinformationen. Uppdraget har även innefattat att titta på kraftiga behörigheter i
Landstinget Kronobergs redovisningssystem Aplus.
Att behörigheter i system är korrekt satta är väsentligt, då de styr vad en användare
kan göra och se. Om för kraftiga behörigheter delas ut finns risk för att den interna
kontrollen försvagas. Borttag av behörigheter på användare som inte längre skall ha
tillgång till information och system reducerar t ex risken att en gammal behöriget
används av någon annan.
I vissa fall är det svårt att ha kontroller i systemet som förbjuder visst handlande, men
där spårbarhet och granskning av vad användaren gjort blir kontrollen. Cosmic är ett
öppet system där användarna t ex ska kunna titta på de flestas patientinformation, men
där det då också är möjligt att titta i logglistor vem som tittat på vilken patients
information.
Vid vår granskning kan vi konstatera att kontrollen att granska om en användare tittat
enbart på ”sina” patienter inte fungerat tillfredsställande under året. Efter händelser
som hamnade i media för några år sedan var kontrollen fungerande men har
successivt försämrats sedan dess. Denna sekretesskontroll är viktig för att patienter
ska känna en trygghet i att enbart inblandade parter har tillgång till känslig information,
och det bör säkerställas omgående att granskningskontrollen utförs.
För inloggning i Cosmic krävs ett Smartcard och lösenord, där kortet ska låsas eller
förstöras när en användare slutar anställningen. Vi har noterat att denna hantering bör
förbättras, där sju av 25 stickprov inte hade låsts efter 15 dagar. Fyra av dessa var vid
vår granskning olåsta, och tre av dem hade fortfarande aktiva konton öppna i Cosmic.
Vår uppfattning är att en slutlig kontroll bör införas som summerar upp alla delmoment
som ska utföras vid en anställds avslut. Vidare bör det finnas färre undantag som
använder Anställnings-paketet på Intranätet, för att säkerställa spårbarhet och
kontroller i systemet.
Vid samtal och erhållna listor från systemadministratörer, rörande de kraftigaste
behörigheterna i ekonomisystemet, såg de ut att vara rimliga. När vi sedan fick ett
direktutdrag från systemet fanns det ytterligare fem kraftfulla användare där, totalt 13
stycken. Detta antal bör minskas anser vi. Vidare föreslår vi att behörigheterna bör gås
igenom då 30 % av alla användare har en kraftig behörighet till minst en av modulerna
Redovisning, Leverantörsreskontra och Kundreskontra, och därmed har möjlighet att
ändra i t ex fasta register.
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2

Bakgrund

2.1

Uppdrag

Landstingsrevisorerna har gett EY i uppdrag att biträda dem för att genomföra en
översiktlig genomgång av rutiner och kontroller rörande behörigheter till patientsystemet Cosmic och redovisningssystemet Aplus.
För patientsystemet Cosmic har vi granskat av hur uppföljning av logglistor sker,
som påverkar tryggheten av hanteringen av patientinformationen. Granskning har
omfattats av förändringar av behörigheter i Cosmics, då både vid nyanställning,
flytt av anställning inom Landstinget Kronoberg och avslut av anställning. I
redovisningssystemet Aplus har vi fokuserat på kraftiga behörigheter, som
påverkar trovärdigheten i redovisningens material och interna kontroller.
2.2

Metod

Vår genomgång har bland annat genomförts i form av intervjuer med personal från
Landstinget Kronoberg avseende Cosmic och Aplus. Se bilaga 1 för en översikt
över vilka personer som intervjuats.
Uppdraget har även omfattats av genomgång av rutiner och dokumentation kring
behörigheter av patientinformationen i Cosmic. Genomgång har utförts genom
stickprov på behörigheter till Cosmic. Vi har även utfört stickprov på Landstinget
Kronobergs logglistor i Cosmic och uppföljning av dessa. Vidare har vi inhämtat
behörighetslistor ur Cosmic och Aplus.
Rapporten har delats upp i detta inledande kapitel, granskningen utförd på
Landstinget och slutligen en sammanställning av våra iakttagelser samt tillhörande
risker och rekommendationer.
2.3

Omfattning och avgränsning

I vår genomgång av rutiner, kontroller och förändringar rörande behörigheter i
Cosmic har vi tittat på upplägg av behörigheter vid nyanställning, flytt av
anställning inom Landstinget, och avslut av anställning. Vi har bildat oss en
generell uppfattning om hur behörigheter till patientinformationen hanteras.
Granskning har gjorts av Cosmics loggkontroll, att uppföljning sker av hur
användare använt patientinformation i systemet. Viss uppföljning har även gjorts
att de lagar och föreskrifter som finns inom Landstinget efterlevs. Vi har inte
granskat huruvida verksamhetscheferna har informerat sina anställda om att
loggar kontrolleras regelbundet. Vi har inte heller granskat hur Landstinget har
hanterat och gått tillväga vid vård av offentlig person eller misstanke om brott.
För att verifiera Landstinget Kronobergs antal och grad i behörigheter i Cosmic
och Aplus har vi inhämtat behörighetslistor ur dessa system. Vi har inte granskat
vad respektive behörighetsgrupp omfattar i de olika behörigheterna i Aplus utan
enbart behörighet 99, som är den kraftigaste behörigheten. De något lägre
behörigheterna men fortfarande kraftiga, 81-98, har vi inte tittat på. För att granska
dessa krävs en större genomgång, för att förstå vad de innebär och hur det är
kopplat till intern kontroll. Vi har inte haft möjlighet till denna genomgång inom
detta uppdrag.
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2.4

Behörighet

En behörighet i ett system innebär att användaren har access till data och program
och denna access bör vara begränsad till användarens ansvarsområde.
Behörigheten hos användare påverkar då trovärdigheten på systemet och dess
data, då denna styr vilken data som kan ändras och även i viss mån hur ett
system beter sig, t ex rörande kontroller och rapporter i systemet. Ju viktigare
systemet och dess data är för verksamheten och dess beroenden, desto viktigare
är det att förändringarna av behörigheter görs med rimlig nivå på kontrollmoment,
men även dokumenteras för att ge historik i förändringarna.
Behörigheter i Cosmic och hantering av patientdata styrs av Patientdatalagen.
Loggar används för att kontrollera att de anställda använder sina behörigheter på
ett korrekt sätt och i Cosmic för att kontroller att patientens integritet skyddas.
Enligt Landstingets – Rutin för kontroll av loggar: ”Behandlingshistorik (logg) ska
finnas för att kontrollera åtkomsten till personregister enligt patientdatalagen (SFS
2008:355) samt föreskriften SOSF 2008:14”. Loggningskontroller är till för att
spåra åtkomsten av patientdata. Loggar sätts upp efter vad man vill ska loggas.
I vår granskning har vi utgått från vad man kan komma åt i systemet, och bortser
då från t ex manuella blanketter och kontroller som ska genomföras för att t ex få
tillåtelse att titta på en patient på en annan avdelning.
2.4.1 Behörighet till patientinformationen
I Cosmics är behörigheter viktiga för att undvika att oegentligheter skulle kunna
ske då medarbetare hanterar patientinformation felaktigt, t ex receptförskrivning.
Systemet är ändå så öppet att det inte krävs en kopplad vårdrelation (t ex att chef
kopplar ihop sköterska med patient inne i systemet) i Cosmic för att ha möjlighet
att se en patients journal. Däremot finns det möjlighet att spärra viss patientinformation från denna öppenhet. Spårbarheten gör däremot att det i efterhand går
att se vem somt ex varit inne och tittat på en specifik patients information.
Enligt uppgift av Landstinget krävs i första hand ett aktiverat konto i Cosmics, men
därefter även ett aktivt Siths-kort, som ska vara upplagt med aktiverat användar-id,
för att få access till patientinformationen och Cosmics. Siths-kortet är kopplat till
den anställda med fotografi på och sätts in i datorn tillsammans med den
anställdes personliga användar-id och lösenord. Inom Landstinget Kronoberg
används samma användar-id på samtliga IT-system, enligt uppgift.
2.4.2 Behörighet till redovisningen
I Aplus, redovisningssystem, är behörigheter viktiga för att undvika oegentligheter
och försummelse av Landstingets redovisning, för att redovisningen ska bli
trovärdig och tillförlitlig.
För att komma in i programmet till redovisningen och Aplus har vi informerats om
att användaren måste läggas upp först som användare i Aplus, men även ha ett
konto i nätverket och att detta nätverkskonto gets tillåtelse att öppna programmet
Aplus.
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3

Patientsäkerhet i Cosmic och loggkontroller

3.1

Bakgrund

Vid samtliga nyanställningar, byte av tjänst eller avslut inom Landstinget
Kronoberg, används ett fördefinierat så kallat Anställningspaket på Intranätet, där
registrering av behörig chef ska ske. Ändringen begärs i Anställningspaketet, vilket
sedan utförs av avdelningen Kortservice, Service 2020, hos Landsting Kronoberg.
Beställning via
Anställningspaket
(verksamhetschef)

3.2

Skapa
inloggningskort
(kortservice)

Skapa användare
Cosmic och lägga i
rätt grupp (IT)

Granskning av behörigheter och förändringsprocessen rörande dem
3.2.1 Processen enligt teorin

För förändringar i behörigheter i Cosmic finns det en dokumenterad process om
hur det ska gå till. Vid förändringar av behörigheterna rörande: Nyanställd, Ska
byta tjänst eller Slutar inom Landsting, används formuläret ”Anställningspaket”,
som finns tillgängligt på internwebben.
Vid nyanställning fylls formuläret Anställningspaketet i av verksamhetschefen, som
även ansvarar för att formuläret fylls i korrekt. Verksamhetschefen ansvarar även
för att personen får rätt behörighet och utbildning efter de behov som tjänsten
kräver.
Om en anställd byter tjänst inom Landsting Kronoberg fyller aktuell chef i
Anställningspaketet om att den anställda byter tjänst, och ansvarar för att gamla
behörigheter tas bort. Den nya chefen ansvarar för att den anställda får nya
korrekta behörigheter till den nya tjänsten.
Avslut av sin anställning sker också via Anställningspaketet, där den anställde
ansöker om avgång och verksamhetschefen godkänner avgången, och därefter
ansvarar för att avslut genomförs korrekt. Vid inhyrning av medarbetare och denna
slutar klipps Siths-kortet sönder, men användaren ligger kvar i systemet.
Avdelningen Kortservice, ”2020”, genomför efter information från Anställningspaketet registrering eller avregistrering av Siths-kortet efter aktuellt datum. Den
anställdes Siths-kort avregistreras inte förrän Kortservice erhållit det sönderklippta
kortet fysiskt. Det är respektive handläggare på Kortservice som ansvarar för att
aktivt gå in och spärra Siths-kortet på rätt dag, när kortet erhållits av
verksamhetschefen.
På uppdrag, eller en gång om året (vanligtvis sommaren) granskas de anställdas
behörigheter att de är korrekta av verksamhetschefen. Det är dennes ansvar att
anställda på sin avdelning är korrekt och har rätt behörigheter. Vanligtvis
dokumenteras inte denna kontroll och det går då inte i efterhand att verifiera att
kontroll skett.
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3.2.2 Kontroll utanför Anställningspaketet
Huvuddelen av de anställda inom Landstinget Kronoberg använder Anställningspaketet, förutom anställda inom Tandvårdcentrum. Det finns även ytterligare ett
fåtal användare inom Landstinget Kronoberg som ligger utanför Anställningspaketet. Dessa finns på en separat lista, som kontrolleras var tredje månad av
Kortservice, för att verifiera att listan är aktuell.
3.2.3 Resultat
Vi har i vår granskning kontrollerat hur processen fungerar vid nyanställning,
avslut av anställning och vid flytt till annan tjänst inom Landstinget Kronoberg.
Rörande avslut av anställning och flytt av anställning inom Landstinget Kronoberg
har vi utfört 25 stickprov. Se sammanfattning i tabellen nedan.
Antal dagar

Förflyttad

0-3

3-8

8-15

>15

Ej Spärrade

Totalt

Antal stickprov
%

13
52%

3
12%

1
4%

1
4%

3
12%

4
16%

25

Utförd granskning visade att fyra av 25 Siths-kort inte blivit spärrade efter avslutad
anställning. Av dessa fyra var tre anställningar avslutade på lönavdelningen men
Siths-kortet var fortfarande aktivt. Kortet avslutades vid vårt besök och kontroll
utfördes. Ett kort var fortfarande aktivt trots att personen slutat i februari 2014.
Detta Siths-kort ligger, enligt information från avdelningen, sönderklippt hos dem
men är inte inskickat till Kortservice och inte heller korrekt avslutat av aktuell chef.
Av de fyra korten som inte blivit spärrade hade tre fortfarand aktiva konton i
Cosmic.
Vi har även utfört stickprov på nyanställda och då främst tittat på att det är rätt chef
som beställt och gjort ansökan om Siths-kort. Se sammanfattning i nedan tabell.

Antal
beställningar
Antal stickprov
%

Beställningsunderlag
Korrekt

Saknas

13
87%

2
13%

Godkänd av
Godkänd
Chef
ställföretr.
6
9
40%
60%

Alla ansökningar var godkända av behörig person. Däremot kan vi konstatera att
rutinerna säger att beställande chef ansvarar för att spara historiken av
beställningar under lång tid. På IT-avdelningen sparas denna historik under tre
månader och sedan raderas den. Vid personalbyte mm kommer denna historik då
inte att vara tillgänglig och det finns då inte någon säkerhet att det går att se vem
som godkänt en beställning om den är äldre än tre månader. Det är fallet med de
två underlag som saknas i tabellen ovan.
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3.3

Loggkontroller
3.3.1 Teori

Landstinget har en tydlig rutin upprättad för hur loggar ska kontrolleras. Rutinen
beskriver att verksamhetschefen (eller delegerad person) slumpmässigt ska välja
ut patienter och användare (personal) varje månad, för att se vilka användare som
varit inne på vilken patients information. Vidare beskriver rutinen att all personal
ska kontrolleras minst en gång per år, men även att kontroll ska utföras vid
misstanke om brott. Det är verksamhetschefernas ansvar att informera
medarbetarna om insatsen som görs. Enligt rutinen ansvarar IT-avdelningen för att
kontrollera att kontrollen av loggar utförs. Rutinen beskriver även att förvaltaren av
personregistret löpande ska kontrollera loggarna övergripande.
Från och med 2013 har Landstinget Kronoberg en central enhet för utlämnande av
loggrapporter efter en patients förfrågan, enligt ”Årlig rapportering av
informationssäkerhet i enlighet SOSFS 2008:14 för verksamhetsåret 2013”. Detta
har noterats i Rutin för kontroll av loggar att ”Informationen ska vara så utformad
att patienten kan göra en bedömning av om åtkomsten har varit befogad eller
inte.”
Loggkontrollerna dokumenteras i ett Exceldokument per vårdenhet i mappar (ca
60 vårdenheter). Dokumentationen innefattar information om tidpunkt för utförd
kontroll, granskad period, om vilken patient eller användare det avser, resultat av
granskningen och signatur på vem som utfört granskningen.
3.3.2 Resultat
Vid vår granskning noterar vi att det inte finns bestämt urval på hur de
slumpmässiga urvalen ska tas för att välja patient eller anställd. Vi har utfört
stickprov på 25 stycken vårdenheter och deras loggkontroller gjorda 2014. Se
sammanfattning i tabellen nedan.
Kontroll utförd

Antal stickprov
%

2014-05 2014-01 till 2014-03 Inte alls under 2014

15
60%

3
12%

Totalt

7
28%

25

Vårt urval visade att 10 vårdenheter inte utfört sin loggkontroll enligt de rutiner som
finns. Vår granskning visade även att vårdenheterna utför loggkontrollerna på olika
tidsspann (vissa månadsvis, vissa över några få dagar). Enligt information från en
vårdavdelning på Landstinget så utförs extra kontroll när offentlig person kommer
in på avdelningen. I vårt urval fanns ingen loggkontroll som utförts på grund av
misstanke eller att patienten var offentlig person, vilket inte utesluter att denna
kontroll ändå utförs.
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4

Behörigheter i redovisningssystemet Aplus

4.1

Bakgrund

Information vi fått från Landstinget är att användaren måste läggas upp som
användare i Aplus, men även ha ett användar-id i nätverket, som ska vara kopplat
till nätverksgruppen Aplus för att komma in i systemet. Inloggning i Aplus sker
automatiskt genom ett så kallat Singel Sign on, där nätverkskontroller verifierar
vilka som får logga in på ett specifikt system.
Beställa/besluta
(chef/ansvarig)

4.2

Genomföra
beställning
Aplus
(förvaltare)

Lägga
användare i rätt
grupp (IT)

Granskning av kraftfulla behörigheter i redovisningssystemet Aplus

En kraftfull behörighet innebär vanligtvis att användaren har rätt att göra
förändringar på hur systemet arbetar (t ex göra så en kontroll slutar fungera eller
ändra i en rapport), initiera och genomföra transaktioner (lägga upp leverantör,
lägga in faktura och få den betald), och ändra behörigheter i vad andra användare
har rätt att göra och se (t ex ge medarbetare behörigheter med eller utan chefs
godkännande). Risk finns att användare kan utföra dessa funktioner av misstag
men även utifrån ett bedrägeriperspektiv.
Målsättningen för dessa kraftfulla behörighetskonton är att det ska vara så få
användare som möjligt som har dem. Det bör även finnas kompenserande
kontroller som fångar upp misstag och bedrägerier om det specifika området
innebär extra stor risk för organisationen. Kontrollen för tilldelande av dessa
behörigheter bör även vara förstärkt jämfört med vanlig tilldelning, liksom den
löpande genomgången att användarna som har denna behörighet verkligen
fortfarande är i behov av den.
4.2.1 Process enligt teorin
Behörighetssystemet är uppbyggt på att ju högre siffra du tilldelats, mellan 0 och
99, desto högre behörighet. En användare som har 99 räknas som administratör
och kommer åt all information och alla funktioner i systemet. En användare
tilldelas även ett ansvarsområde, t ex LK1 som står för koncernredovisning. En
användare kan ha behörighet till flera ansvarsområden och däri olika
behörighetsnivåer, t ex Redovisning 30-Kundreskontra 80-Levreskontra 50.
I Aplus har vi tittat på kraftfulla behörigheter, de med behörighet 99 inom någon av
funktionerna Redovisning, Leverantörsreskontra och Kundreskontra. För att t ex
göra ändringar på annan användares behöriget krävs 99. Vi har tittat på både
listan som förvaltarna använder för sin administration, men främst listan som vi fått
ut från systemet, på olika behörigheter.
Vi vill även notera att vi inte har tittat på t ex användare som har 81-98, vilket
skulle kunna innebära kraftfull behörighet, och därmed möjlighet att gå förbi
interna kontroller i systemet. T ex benämns en användare med behöriget över 80
som ” Administratör, Avancerad registrering” och har enligt information möjlighet
till funktioner som ”Nyupplägg av kunder, leverantörer mm, filimport och export”. I
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detta uppdrag har vi koncentrerat oss på de mest kraftfulla behörigheterna. För att
granska övriga behörigheter krävs en större genomgång, för att förstå vad de
innebär och hur det är kopplat till intern kontroll. Vi har inte haft möjlighet till denna
genomgång inom detta uppdrag, men föreslår att detta görs i en kommande
granskning, för att få en bättre uppfattning om intern kontroll i behörigheterna.
4.2.2 Resultat
Förvaltarna av systemet har en Excellista som de använder för att ha översikt på
vilka personer som har vilken behörighet. I vår granskning har vi noterat att denna
lista på anställda och behörigheter inte överensstämmer med den lista som
systemet genererar i form av behörigheter.

Av ovanstående konton från systemrapporten, med användare som har full
behörighet (99) i något område, ser sex konton ut att tillhöra normala användare,
tre ser ut som testkonton och övriga tillhöra externa konsulter. Enligt information
från systemförvaltare är det enbart två användare inom organisationen som ska ha
full behörighet, men där vi då fann ytterligare fyra konton som ser ut att tillhöra
anställda. Två administratörer med full behörighet ser rimligt ut, men om ytterligare
fyra har denna behörighet bör analys utföras om detta antal är nödvändigt, med
hänsyn tagen till den ökade risk som dessa konton medför.
Vid analys framgår det att det finns 50 användare av totalt 164 med behörighet
över 80 (30 %) i minst ett av områdena Redovisning, Leverantörsreskontra eller
Kundreskontra. Detta innebär att det är många som kan ändra i fasta register och
initiera t ex nya leverantörer och fakturor. Vårt förslag är att en genomgång görs
framöver av behörigheterna inom redovisningssystemet för att få en bild av hur
den interna kontrollen är uppsatt i systemet.
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5

Iakttagelser och rekommendationer

5.1

Behörigheter och förändringsprocess Cosmics

Landstinget Kronoberg har utvecklat ett system och rutinbeskrivning som stöder
anställning, byte av tjänst och avslut av tjänst. Vår granskning har visat på att det
fungerar i de flesta fall men att kontrollen och processen kan förbättras. Främst är
det möjlighet till mer sammanhängande process och ett mer strukturerat
arbetssätt, som bör minska risken för de fel vi påträffat. Vår bedömning är att
rutinen bör se över och lägga till kontrollen att få en summering av avslutet av en
anställning. Vidare bör Landstinget även utbilda respektive avdelning i
Anställningspaketet. Landstinget bör höja kravet så att alla använder Anställningspaketet och att undantag inte är tillåtna, annat än om högre chef godkänner detta
vid respektive tillfälle.
5.2

Loggkontroll av patientinformation

Loggkontrollerna utförs inte i den omfattning som finns noterat i
rutinbeskrivningarna. Det bör utformas tydligare instruktioner om hur
loggkontrollen ska utföras och dokumenteras, för att säkerställa att de
kontrollmoment som önskas verkligen genomförs, och på ett sätt som fångar upp
riskerna som identifierats.
Det finns även en övergripande rutin som ska verifiera att dessa loggkontroller
genomförs. Då denna inte dokumenteras går det inte att verifiera om den
genomförts eller hur den gjorts. Vi föreslår att dessa rutinbeskrivningar blir
tydligare om vilka kontrollmoment som ska ingå och även hur det ska
dokumenteras för att ge en spårbarhet att kontrollen utförts.
5.3

Kraftfulla behörigheter i Aplus

Det fanns fler kraftfulla användare än systemförvaltarna noterat, i systemet, vilket
ökar risken. Det finns även många vanliga användare med kraftfulla behörigheter,
vilket gör att vi rekommenderar en genomgång av behörigheterna, för att
säkerställa att behovet finns, och att profiler är uppsatta för att möta en god intern
kontroll.
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Bilaga 1 – Respondenter
Roll
Vårdinformationssystemansvarig: Helena Sjögren
Informationssäkerhetsstrateg: Ann-Katrin Axelsson
CTO: Karl Langen
Avdelningschef Service 2020: Annika Elmgren
Anställd Service 2020: LiseLotte W
Förvaltare och ansvariga för ekonomisystemet Aplus: Ingrid Hakamäki, Linda Friman, Claes Andersson,
Avdelningschef Ekonomi: Åsa Lupton
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1. Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Kronoberg har EY genomfört en
granskning av IT- och informationssäkerhet, vad gäller policys, riktlinjer och hantering av
säkerhetsfrågor på övergripande nivå. IT-revisionens syfte har varit att granska och bedöma
informationssäkerheten på en övergripande nivå i Landstinget. Som grund har granskningen gjorts
utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ramverk för informationssäkerhet, BITS,
och dess säkerhetsnivåer. BITS står för Basnivå för informationssäkerhet och har sitt ursprung i
den internationella informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27000. En jämförelse har även gjorts
med resultatet från liknande granskningar i andra offentliga organisationer.
Övergripande slutsatser
Av samtliga granskningspunkter är fördelningen av bedömningarna följande:

Aktuellt område i BITS är hanterat och kontroll
bedöms rimligen implementerad:

66%

Kontrollen identifierad och bedöms delvis
implementerad:

26%

Kontroll har ej identifierats/Har inte kunna
identifierats som implementerad:

6%

Ej tillämplig, kontrollen behövs ej av särskilda
skäl:

2%

Som siffrorna ovan visar finns det en struktur för informationsarbetet inom Landstinget som
fungerar tillfredsställande, även om det finns områden som bör förbättras. Vi har också uppfattat
det som att det finns en god vilja att förbättra det interna kontrollarbetet, i diskussioner vid våra
besök och kontakter med Landstinget.
Det är naturligt att inte alla system och avdelningar vi kommit i kontakt med har samma höga
säkerhetsnivå som t ex Patientsystemet, men där vi skulle vilja se en tydlighet vilka regler som
gäller för vad. Det finns omfattande policys och riktlinjer inom Landstinget, men vår uppfattning är
att dessa inte riktigt når ut till användarna i den omfattning som behövs i en verksamhet som
Landstinget bedriver.
Vi skulle även vilja se tydligare instruktioner och struktur i hur kontrollarbetet ska utföras, för att
säkerställa att de kontroller Landstinget vill ha på plats, verkligen utförs som tänkt och i den
omfattning som tänkt.
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Iakttagelser
Nedan listas våra mest väsentliga iakttagelser och rekommendationer. Bedömningen har gjorts
utifrån om det anses vara en nyckelkontroll och hur stor risk det innebär för organisationen och
dess interna kontroll, på kort och lång sikt. För HÖG prioritet rekommenderar vi att bristen snarast
åtgärdas. Fullständiga iakttagelser med riskbedömningar och rekommendationer finns i kapitel 4.

Iakttagelse och rekommendation

Prioritet

Iakttagelse: Formella regler saknas för informationsklassning,
Information klassas formellt främst utifrån Tillgänglighet. Enligt BITS
rekommenderas att alla system och information ska klassas utifrån
Sekretess, Riktighet och Tillgänglighet.
Hög
Rekommendation:
Vi rekommenderar Landstinget att upprätta en informationsklassningspolicy
som definierar informationsklasser samt anger hur informationen per
respektive klass skall hanteras.

Iakttagelse: Borttag av behörigheter
Rörande processen för Låsning och borttag av konton på personer som
slutat finns det brister, där konton och kort ligger öppna för lång tid efter att
personen lämnat organisationen.

Hög

Rekommendation:
Tydligare riktlinjer kan tas fram för hur information ska hanteras när anställd
slutar och att denna kommuniceras till berörd personal regelbundet.

Iakttagelse: Granskning av efterlevnad
I vår granskning kan vi konstatera att varken överordnade kontrollmoment
eller kontrollen att granska de anställda fungerar i den utsträckning som är
tänkt.

Hög

Rekommendation:
Vi rekommenderar att kontroller och rutiner verifieras regelbundet för att
säkerställa en följsamhet och efterlevnad.
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Iakttagelse och rekommendation
Iakttagelse: Process för programändringar bör förstärkas
Vissa delar av förändringsprocesserna är formella inom Landstinget. Det
finns däremot ingen generell plan i Landstingets IT-säkerhetsanvisningar
gällande förändringar i system och driftgodkännande.

Prioritet

Medel

Rekommendation:
Vi rekommenderar Landstinget Kronoberg att utveckla den existerade
processen för programförändringar och väsentliga konfigureringar.

Iakttagelse: Olika nivå på tillgänglighetsbedömningar och rutiner
Det finns centrala katastrofplaner med t ex vem som beslutar om katastrofläge. Vår uppfattning är att det saknas en samstämmighet i Landstinget om
tillgänglighetstider i olika system. Av annan information vi fått ser det ut som
att det är olika nivå på reservrutiner, och kunskapen om hur de ska handla
om systemen inte finns tillgängliga.

Medel

Rekommendation:
I första hand bör verifiering ske av de bedömningar som idag finns satta per
system, med verksamheten. Därefter bör det säkerställas att
verksamheterna tagit fram reservrutiner.

Iakttagelse: Utbildning
Vår uppfattning är att det finns mycket policys och riktlinjer dokumenterat.
Däremot behöver denna information kommuniceras ut till berörd personal
mer regelbundet än vad som görs idag.

Medel

Rekommendation:
Vi rekommenderar att Landstinget löpande utför utbildning och att
utförandet av denna dokumenteras på något sätt.
Iakttagelse: Uppföljning av tilldelade behörigheter
Det finns ingen formell rutin i Landstinget för att följa upp att rätt användare
ligger i respektive system och att användaren har rätt behörigheter utifrån
ansvarsuppgifter och intern kontroll. I vissa fall utförs kontroller men de
dokumenteras inte och det går då inte se att de har utförts.

Medel

Rekommendation:
Vi rekommenderar Landstinget Kronoberg att dokumentera och
implementera en enhetlig rutin för att granska rättigheter i systemen.
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Iakttagelse och rekommendation
Iakttagelse: Extern kommunikation
Administration av brandväggar görs av Landstinget. Det finns inte någon
beslutad lista på regler och tjänster som skall vara tillgängliga i
brandväggen, som det är möjligt att verifiera mot. De tester som sker av
säkerheten i brandväggen sker enbart internt och inte av några externa
experter.

Prioritet

Medel

Rekommendation:
Uppsättningen av brandväggen bör beslutas och dokumenteras. Vi
rekommenderar att det finns policy som tydliggör hur och när tester ska ske
av brandväggen och där överväga om extern expertis ska involveras.
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2

Bakgrund

2.1

Syfte

Idag bedrivs en stor del av all verksamhet i ett landsting med hjälp av någon form av datoriserat
stöd. Stödet har med tiden utvecklats till att bli en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten.
För att uppnå Landstingets verksamhetsmål krävs att informationen i verksamhetsstödet är
tillgängligt, riktigt, har korrekt sekretess samt är spårbart.
På uppdrag av landstingsrevisorerna i Landstinget Kronoberg har EY genomfört en granskning av
IT- och informationssäkerhet. Granskningen har varit inriktad på policys, riktlinjer och hantering av
säkerhetsfrågor på en övergripande nivå i Landstiget.
Syftet med granskningen har varit att få en översiktlig bild av hur arbetet med IT- och informationssäkerhet inom Landstinget hanteras. I granskningen har gällande säkerhetsnivåer bedömts mot
BITS, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (tidigare Krisberedskapsmyndigheten)
ramverk för informationssäkerhet. BITS står för Basnivå för informationssäkerhet och har sitt
ursprung i den internationella informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27000. En jämförelse har
även gjorts med resultatet från liknande granskningar i andra offentliga organisationer.

2.2

Metod

Baserat på erfarenheter från tidigare granskningar inom offentlig verksamhet har EY valt ut ett
antal relevanta kontroller som presenteras i BITS, fördelat på elva huvudområden:
1.

Säkerhetspolicy

2.

Organisation av säkerheten

3.

Hantering av tillgångar

4.

Personalresurser och säkerhet

5.

Fysisk och miljörelaterad säkerhet

6.

Styrning och kommunikation av drift

7.

Styrning av åtkomst

8.

Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem

9.

Hantering av informationssäkerhetsincidenter

10.

Kontinuitetsplanering i verksamheten

11.

Efterlevnad

Rapporten redovisar i vilken grad Landstinget uppfyller valda rekommendationer ur BITS.
Resultatet är en sammanvägd bedömning, som baseras på information som lämnats vid
intervjuerna samt genom granskning av erhållen dokumentation.
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Den sammanvägda bedömningen av svaren på kontrollerna har bedömts enligt följande alternativ:

Ja

Delvis

Aktuellt område i BITS är hanterat och kontroll bedöms vara
rimligen implementerad. I förekommande fall ges
rekommendationer och kommentarer även till denna
bedömning.
Kontrollen är identifierad men bedöms delvis vara
implementerad.

Nej

Kontroll har ej identifierats/Har inte kunnat identifieras som
implementerad.

E/T

Ej tillämplig, kontrollen behövs ej av särskilda skäl.

Analysen baseras på erhållen dokumentation samt på intervjuer med följande funktioner:
-

Förvaltare informationssystem och eHälso-strateg
Redovisningschef
Redovisningsekonom
Förvaltare för ekonomisystemetet Aplus
Informationssäkerhetsstrateg, Personuppgiftsombud
Avdelningschef Fastighetsdrift
Verksamhetschef Medicinkliniken
Driftschef Nätverk
Administratör säkerhetskort inloggning Cosmic (Avd 2020)

Granskningen har genomförts av Per Magnusson, auktoriserad revisor, CISA och IT-revisor,
Jessica Andersson och Josefine Olsson under maj-juni 2014.
Kvalitetssäkring har skett av auktoriserad och CISA-certifierad revisor inom EY samt Peter
Bjureberg, auktoriserad revisor. Utöver EY:s interna kvalitetssäkring har intervjuade haft möjlighet
att lämna saksynpunkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger
på korrekta fakta och uttalanden.

2.3

Avgränsningar

Iakttagelser och analyser baseras enbart på information som har inhämtats vid intervjuer och
aktuell dokumentation. Få tester har genomförts, t ex att en kontroll är implementerad. Det kan
finnas brister i Landstingets hantering av IT som vi inte har identifierat inom ramen för denna
granskning. Arbetet har inte omfattat test av generella IT-kontroller eller applikationskontroller.
Denna rapport tar endast hänsyn till nuläget i Landstinget Kronoberg. De områden som ingått i
denna genomgång är följande:
-

Cosmic
Ekonomisystemet Aplus
Fastighetsförvaltning
Viss verksamhetsinformation, t ex från Medicinkliniken.
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3

Iakttagelser

I detta avsnitt presenteras de iakttagelser som framkommit i granskningen. Systemen i tabellen
nedan är de verksamhetskritiska system som identifierats av respektive deltagande intervjuperson
och det är dessa system som ingått i granskningen:

System

Beskrivning

Leverantör

Cosmic

Socialt verksamhetssystem

Cambio

Aplus

Utförarsystem integrerat med ProCapita

Aditro

Fastighetssystem

3.1

Granskningsprotokoll

Granskningsområden

Kommentar

Utvärdering

1 Säkerhetspolicy
1.1

Har Landstinget en informations/IT-säkerhetspolicy?

Det finns informationspolicys. Dokumentet ”Regler
för IT-användare” riktar sig övergripande till
användare. Därutöver finns ett flertal riktlinjer för
olika områden.

Ja

Finns det en
Det finns en anställd inom Landstinget med
informationssäkerhetssamordnare/- funktionen som informationssäkerhetsansvarig.
funktion för informationssäkerhet
Enligt policy står det även att Landstingsdirektören
har det övergripande ansvaret för
informationssäkerheten.
Har ledningen utsett systemägare
Centralt på IT-avdelningen finns det ett register
för samtliga informationssystem?
med alla system och dess ägare och förvaltare.
Under året håller man även på att förändra
förvaltningsmodellen för att följa metodiken PM3,
vilket till viss del även ändrar ansvarsområdena.
Har organisationen utsett
Det finns en tydlig ansvarsroll som systemsystemansvariga?
förvaltare och det finns dokumenterat.

Ja

2.4

Finns det en samordningsfunktion
för att länka samman den operativa
verksamheten för
informationssäkerhet och
ledningen?

Det finns arbetsgrupper med representanter från
olika verksamheter inom Landstinget.

Ja

2.5

Har ansvaret för
informationssäkerheten reglerats i
avtal för informationsbehandling
som lagts ut på en utomstående
organisation?

I stort sett all information hanteras inne i det egna
kontrollerade nätverket. Den information som går
utanför är antingen krypterad eller annars inte
personidentifierbar, t ex rapportering från
pacemakerpatienter automatiskt.

Ja

2 Organisation av säkerheten
2.1

2.2

2.3

Ja

Ja

Det finns avtal som ska signeras när externa parter
ska få tillgång till Landstingets nät, t ex
systemkonsulter.
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Utvärdering

3 Hantering av tillgångar
3.1

Är organisationens information
klassad avseende
sekretess/riktighet/tillgänglighet?

IT-avdelningen har gjort en intern bedömning på
tillgänglighetskraven på olika system.

Nej

Vårdsystemet Cosmic hanteras utifrån kraven på
hög sekretess men det finns inte något
dokumenterat. I de flesta fall skrivs det på
tystnadsplikt vid anställning.
3.2

Har samtliga informationssystem
Certifiering av installation av programvara sker av
identifierats och dokumenterats i en IT, som då även förtecknar dessa. Egen installation
aktuell systemförteckning.
ska inte vara tillåten eller möjlig.

3.3

Finns det en ansvarsfördelning för
organisationens samtliga
informationstillgångar.

Det finns ingen självklar och tydlig
ansvarfördelning av informationen. Formell ägare
finns men i verkligheten inte så tydligt. Förvaltare
finns för samtliga system men inte säkert för alla
informationstillgångar.

Ja

Delvis

Verksamhetschefer är ansvariga för sin
information/data i systemet och de sätter upp
riktlinjer för vem som har behörighet till vad.
3.4

Finns det upprättat dokument för
hur informationsbehandlingsresurser får användas?

I dokumentet "riktlinjer för IT-användare" finns
mycket av informationen. Finns även andra
riktlinjer för specifika områden. Då det inte finns
någon klassning på informationen finns det inte
heller tydlighet hur man får behandla
informationen i alla system. T ex finns det ett
passagesystem som enbart Polisen eller
säkerhetsavdelningen får beställa information från,
men där denna rutin och begränsning är oskriven.

Delvis

4 Personalresurser och säkerhet
4.1

Granskas nyanställdas bakgrund vid
nyanställning i proportion till
kommande arbetsuppgifter?

Finns oskrivna rutiner beroende på i vilken
verksamhet man ska arbeta på och då görs olika
undersökningar av bakgrund. I vissa fall tas
information fram från belastningsregister, men det
har även förekommit fall där det i efterhand
framkommit från externa källor att person har
olämplig bakgrund rörande brott.

Delvis

4.2

Får inhyrd/inlånad personal
information om vilka säkerhetskrav
och instruktioner som gäller?

Inhyrd personal har samma krav som de ordinarie
anställda. De anställdas individuella avtal styr
vilken information de behöver och det framgår
även av samarbetsavtalet med uthyraren att det i
de flesta fall är uthyrningsföretaget som ansvarar
för utbildningen av säkerhetskraven. För t ex
vikarier finns det enligt Landstinget en egen
resursenhet som behandlar detta.

Ja

4.3

Har systemägaren definierat vilka
krav som ställs på användare som
får tillgång till informationssystem
och information?

Krav framgår både genom juridiskt stöd av lagar,
att t ex allt skall dokumenteras i journal, men även
internt att anställda ska får utbildning. Riktlinjer,
arbetssätt och lagen går hand i hand för att arbetet
ska kunna utföras.

Ja

Riktlinjer finns för vissa arbetsgrupper och de är då
mer specifika. I intervjuer framkommer det ändå
synpunkter på att kraven i vissa fall borde vara
högre, då främst kunskapen i systemen är för låg
som då orsakar användarfel.
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Kommentar

4.4

Finns det framtagna
dokumenterade
säkerhetsinstruktioner för
användare?

Det finns instruktioner i "Riktlinjer för ITanvändare", som täcker området generellt men
saknas specifika instruktioner för t ex
ekonomisystemet.

Utvärdering

4.5

Genomförs utbildningsinsatser inom Utbildningar genomförs men de är inte
informationssäkerhet regelbundet? regelbundna.

Nej

4.6

Finns det användarhandledning för
ett informationssystem att tillgå?

Ja, användarhandledningar finns att tillgå.

Ja

4.7

Dras åtkomsträtten till information
och
informationsbehandlingsresurser in
vid avslutande av anställning eller
vid förflyttning?

Standardiserat dokument finns för när någon slutar
eller byter avdelning. Vid granskning av 25
stickprov rörande avslut på inloggningskortet, som
är krav för inloggning i Cosmic, fanns det fyra
användare som slutat mer än en vecka tidigare
utan att kortet var låst. I något fall över två
månader.

Delvis

Delvis

Det finns även andra avdelningar, där andra
program än Cosmic används, som upplever att
kommunikationen till systemförvaltarna att ta bort
användare inte fungerar som önskat.
5 Fysisk och miljörelaterad säkerhet
5.1

Finns funktioner för att förhindra
obehörig fysisk tillträde till
organisationens lokaler och
information?

Informationen rörande detta område, 5 Fysisk och
miljörelaterad säkerhet, har vi enbart muntligen
fått ta del av.

Ja

Lokalerna har gott fysiskt skydd med låsta dörrar
och kodlås, men även rent fysiskt väl skyddade från
omgivningen.
5.2

Har IT-utrustning som kräver
avbrottsfri kraft identifierats?

Avbrottsfri kraft är kopplat till IT-rummen och alla
IT-system har avbrottsfri kraft. Det finns även
dokumentation som beskriver var avbrottsfri kraft
finns.

Ja

5.3

Finns larm kopplat till
larmmottagare för:
- brand, temperatur, fukt
- sker test till larmmottagare

Larm finns för olika områden och testning sker
regelbundet.

Ja

5.4

Finns i direkt anslutning till viktig
dator- kommunikationsutrustning
kolsyresläckare?

Ja, det ska finnas släckningsutrustning i och i
anslutning till främst serverrum.

Ja

5.5

Regleras tillträde till utrymmen med
känslig information eller
informationssystem utifrån
informationens skyddsbehov?
Tillträdesrättigheter, rutiner för
upprättande?

All känslig information är samlad i IT-rummen och
passerkort krävs för att komma in i dessa, som då
ger en loggning på användare som gått in i dem.

Ja

5.6

Är korskopplingsskåp låsta?

Ja, alla skåp är låsta.

Ja

5.7

Raderas känslig information på ett
säkert sätt från utrustning som tas
ur bruk eller återanvänds?

När fysisk utrustning tas ur drift plockas all lagring
bort från maskinen. All lagringsutrustning som tas
ur drift skickas till extern leverantör, som
dokumenterar serienummer och att all information
på artikeln är helt rensad.

Ja

5.8

Finns särskilda säkerhetsåtgärder
för utrustning utanför ordinarie
arbetsplats?

För uppkoppling på Landstingets nät används
Citrix. Uppkoppling sker med engångslösenord. För
t ex mobiltelefoner används programvara för att
kryptera information som är kopplad till
Landstingets program.

Ja
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Finns information och regler som
förklarar att
informationsbehandlingsresurser
inte får föras ut från
organisationens lokaler utan
medgivande från ansvarig chef?

Utvärdering
Ej Tillämpligt

6 Styrning och kommunikation av drift
6.1

Finns det driftdokumentation för
verksamhetskritiska
informationssystem?

Systemdriftsdokumentation och serverdriftsdokumentation, beroende på vad ärendet avser.
I något fall ser dokumentationen inte att vara
fullständigt ifylld men de väsentligaste områdena
finns på plats.

Ja

6.2

Är klockorna i
informationssystemen
synkroniserade med godkänd exakt
tidsangivelse?

Ja, de är synkade enligt information från
Landstinget.

Ja

6.3

Sker system-/programutveckling
samt tester av modifierade system
åtskilt från driftmiljön?

All utveckling, som sker av externa konsulter, görs
först i utvecklingsmiljö, vanligtvis i konsulternas
miljöer. Testning sker sedan i testmiljö på
Landstinget, för att därefter flyttas in i produktion
när Landstinget godkänner detta.

Ja

6.4

Finns rutiner för hur utomstående
leverantörers tjänster följs upp och
granskas?

Tjänster från utomstående är externa
beställningar. I vissa fall kommer externa
leverantörer och gör arbete och då finns det
informella rutiner för att dessa inte får lämnas
ensamma t ex.

6.5

Godkänner lämplig personal
(systemägaren) driftsättningar av
förändrade informationssystem?

Förvaltningsledningsgruppen eller Förvaltarna för
systemet tar beslutet.

Ja

6.6

Finns det för både servrar och
klienter rutiner för skydd mot
skadlig programkod?

Finns skydd både på servrar och klienter, enligt
Landstinget.

Ja

6.7

Regleras och dokumenteras rätten
att installera nya program,
programversioner?

Finns i policyn "Regler för IT-användare" och att
användare inte är administratörer på sina
maskiner.

Ja

6.8

Har organisations nätverk delats
upp i mindre enheter
(segmentering), så att en (virus)
attack enbart drabbar en del av
nätverket?

Segmentering har gjorts i den utsträckning som
Landstinget anser behövligt.

Ja

6.9

Genomförs säkerhetskopiering
regelbundet?

Kontinuerlig backup körs. Både differentiella
backuper var 10 minut på väsentliga system, och
full backup varje natt. Data lyfts också ut till annat
rum, med samma säkerhet, men då annan risk än
vad som är för ursprungsdata.

Ja

6.10

Genomförs regelbundna tester för
att säkerställa att
informationssystem kan återstartas
från säkerhetskopior?

Testning för främst Cosmic att återstart från
säkerhetskopior är möjlig, sker regelbundet. Viss
återläsning sker även för andra system, då de
ligger i samma backuphantering som Cosmic.

Ja

6.11

Finns det en aktuell förteckning
Ja, det finns dokumenterat.
över samtliga externa anslutningar?

Ja

6.12

Saknas alternativa vägar vid sidan
av organisationens brandvägg in till
det interna nätverket?

Ja

Finns inga alternativa vägar in i nätverket, enligt
information från Landstinget.

Delvis
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6.13

Är det möjligt att logga
säkerhetsrelevanta händelser?

I patientsystemet Cosmic finns det loggningar på
alla väsentliga händelser, inklusive vem som tittat
på vilken patient. I t ex ekonomisystemet finns det
inte mycket loggfunktioner, men där det är ett
pågående uppgraderingsprojekt för att få denna
funktion. Planeras vara klart till hösten.

Utvärdering

6.14

Finns särskilda skyddsåtgärder för
att skydda sekretess och riktighet
när data passerar allmänna nät
liksom skydd av anslutna system
och utrustning?

Inte mycket information passerar över allmänna
nät men det som gör det är antingen krypterade
eller helt anonymiserade.

Ja

6.15

Finns det riktlinjer avseende
förvaringstid för datamedia?

Det finns riktlinjer för hur data ska arkiveras för
väsentliga system, men i vissa fall är dessa äldre
och ny översyn behöver göras.

Delvis

6.16

Finns det dokumenterade regler
avseende vilken information som
får skickas utanför organisationen?

Ja, i dokumentet "Regler för IT-användare" finns
viss information, men även hänvisningar till
ytterligare policys och Personuppgiftslagen.

Ja

6.17

Gäller det för e-postsystem och
andra viktiga system att de är
isolerade från externa nät? (DMZ)
t.ex. genom någon form av
brandväggsfunktion.

Ja, det finns.

Ja

6.18

Finns olika typer av autentiseringsmetoder med olika grad av skydd?

Ja det finns enligt Landstinget. I känsliga system
används kort och lösenord och i mindre känsliga
system används lösenord. Inloggning på nätet
använder engångslösenord.

Ja

6.19

Sparas revisionsloggar för
säkerhetsrelevanta händelser?

Ja, i de fall de finns tillgängliga.

Delvis

Delvis

7 Styrning av åtkomst
7.1

Har organisationen satt upp
dokumenterade regler för
åtkomst/tillträde för tredjeparts
åtkomst till information eller
informationssystem?

Finns regelverk för hur externa parter ska
hanteras.

Ja

7.2

Tilldelas användare en
behörighetsprofil som endast
medger åtkomst
informationssystem som krävs för
att lösa arbetsuppgifterna?

Enligt information från Landstinget tilldelas enbart
behörigheter i den utsträckning de behövs.
Rörande behörighet på ekonomiavdelningen sätts
behörigheter så lågt det är möjligt för att utföra
arbetsuppgifterna, enligt systemförvaltare på
ekonomisystemet.

Ja

7.3

Begränsas rätten att installera nya
program i nätverket samt den egna
arbetsstationen till endast utsedd
behörig personal?

Användare är inte Admin på sina maskiner och kan
inte installera normala program.

Ja

7.4

Har samtliga administratörer
fullständiga systembehörigheter,
eller endast i den utsträckning som
krävs för arbetsuppgifterna?

Behörigheterna är satta i den utsträckning de
behöver det för sitt arbete, enligt Landstinget.

Ja

7.5

Har organisationen en
dokumenterad rutin för tilldelning,
borttag eller förändring av
behörighet? Är de kommunicerade
till ansvarig för behörigheter?

Det finns dokumenterad rutin hur det ska gå till och
ska vara kommunicerad. Vissa verksamheter sköter
inte återrapportering av personer som slutat på ett
helt korrekt sätt. Se separat rapport om
behörigheter.

7.6

Får nya användare ett initialt
lösenord som de måste byta, till ett
eget valt lösenord vid första
användning?

Enligt policy och instruktion får ny användare ett
tillfälligt lösenord som ska bytas omgående, enligt
de riktlinjer som satts upp av Landstinget.

Delvis

Ja
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7.7

Genomförs kontinuerlig (minst en
gång per år) kontroll av
organisationens behörigheter?

Olika rutiner finns på olika avdelningar. Minst en
gång per år görs genomgång av användare att de
är aktuella i t ex Cosmic och ca varje kvartal i
ekonomisystemet, enligt Landstinget. Vanligtvis
dokumenteras inte detta och det är då inte möjligt
att se när och om kontrollen har utförts.

Utvärdering

7.8

Har systemadministratörer/tekniker/-användare individuella
unika användaridentiteter?

Ja, och vanligtvis har administratör både Adminkonto och vanligt konto, om de är del i
verksamheten på något sätt.

Ja

7.9

Öppnas låsta användarkonton först
efter säker identifiering av
användaren?

Ja lösenordsfråga används.

Ja

7.10

Finns en gemensam
lösenordspolicy?

Det finns en tvingande policy för Windowsinloggning, som används för de mest väsentliga
systemen. Det finns även en skriven policy för
Landstinget, även om den främst är riktad till
Windowsinloggningen. För övriga system finns inte
kraven, annat än om nyupphandling sker, och risk
finns att alla system inte följer policyn. Finns inte
förteckning över vilka dessa system skulle kunna
vara.

Delvis

7.11

Sker automatisk aktivering av
skärmsläckare och automatisk
låsning av obevakade
arbetsstationer efter visst givet
tidsintervall? Upplåsning kan endast
ske med lösenord.

Enligt skärmbild från Cosmic är skärmsläckaren
inställd på en timma om säkerhetskortet sitter i.
Detta verkar även gälla även om datorn står
oanvänd. Om Cosmic inte är aktivt har vi fått
information från Landstinget att det ska vara 15
minuter, men inte fått detta verifierat.

Delvis

Delvis

En timma är lång tid för påloggade datorer av
användare med kraftig behörighet.
7.12

Är brandväggsfunktionen den enda
kanalen för IP-baserad
datakommunikation till och från
organisationen?
Finns en dokumenterad
brandväggspolicy där det beskrivs
vilka tjänster brandväggen skall
tillhandahålla?

Ja, enligt Landstinget.

Ja

Uppsättning sker internt men det finns inte någon
dokumentation på hur det ska vara uppsatt, med
möjlighet att verifiera periodiskt verklig
uppsättning mot önskad uppsättning.

Nej

7.14

Används trådlösa lokala nät? I så
fall, finns det åtgärder mot
obehörig avlyssning och obehörigt
utnyttjande av resurser?

För påloggning av trådlösa nätverk används lösen
och certifikat. Finns inga gästnät inom Landstinget.

Ja

7.15

Finns det en karta över nuvarande
säkerhetsarkitektur (tekniska
anvisningar) för interna och externa
nät och kommunikationssystem?

Enligt Landstinget finns det dokumenterat.

Ja

7.16

Har organisationen upprättat
dokumenterade riktlinjer avseende
lagring?

Lokal lagring på sin egen dator kan göras men det
ska det inte göras enligt "Regler för IT användare".

Ja

7.17

Har verksamheten ställt och
dokumenterat tekniska
säkerhetskrav och krav på praktisk
hantering avseende användandet
av mobil datorutrustning och
distansarbete?

Vid användande av mobil dataenhet så får
säkerhetspolicy skrivas under. I t ex mobiltelefoner
används även programvara som krypterar den data
som tillhör Landstinget. Det är även enbart t ex
tillåtet att ha landstingsmail kopplade till
mobiltelefoner som tillhandahålls av Landstinget.

Ja

7.13
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7.18

Har systemägaren eller
motsvarande beslutat om att ett
informationssystems information
ska få bearbetas på distans med
stationär eller mobil utrustning?

Ja i den mån det görs, vilket är ytterst ovanligt och
där vi klassat det som ej tillämpligt.

7.19

Finns det aktuell dokumentation
med regler för distansarbete?

Det finns rutiner och policys.

Utvärdering
Ej Tillämpligt

Ja

8 Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem
8.1

Har en systemsäkerhetsanalys
upprättats och dokumenterats för
varje informationssystem som
bedöms som viktigt?

Finns en bilaga med krav vid upphandling av ITsystem. Viss informell riskbedömning och även
bedömning utifrån tillgänglighet i vissa fall, men
inte en heltäckande riskanalys per system
dokumenterad centralt.

Delvis

Ekonomi: Finns en riskbedömningen för systemen
men den är inte väl kommunicerad inom
verksamheten.
8.2

Krypteras persondata som
förmedlas över öppna nät?

Ja, allt krypteras.

Ja

8.3

Finns det angiven personal som
ansvarar för systemunderhåll?

Ja, Förvaltaren är ansvarig.

Ja

8.4

Finns det regler för hur system- och
programutveckling ska
genomföras?

Ingen programutveckling görs av Landstinget själva
utan sker av externa konsulter. Viss konfigurering
sker (utveckling/ändra en redan gjord och godkänd
leverans) internt. Förändringar testas via testmiljö
innan förändringen flyttas över till produktionsmiljön. Regler finns för vem som kan göra flytten
men inte hur. Det finns inte skrivna regler att allt
ska testas i testmiljön innan flytt till
produktionsmiljö.

Nej

All konfigurering loggas men det finns ingen
samlad dokumentation för hur en konfiguration ska
göras, vilka tester som ska göras eller vilken
dokumentation som måste produceras. Utveckling
och leverans finns dokumentation/regler för.
8.5

Finns det regler och riktlinjer
avseende beslut om
programändringar?

Om programförändringar ska ske i Cosmic beställs
de antingen av förvaltningsledningsgruppen eller
av de 8 landstingen tillsammans. Beslut om
konfigurering tas av förvaltningsgrupperna (t.ex.
läkemedelsgruppen). Det finns däremot inget
tydligt rörande konfigurationer som ändrar hur
systemet hanterar information (se punkt ovan).

Delvis

8.6

Finns det dokumenterade rutiner
för hur utbildning ska genomföras
för köpta system? Omfattar rutinen
även kompletterande utbildning vid
program- och funktionsändringar?

Finns inga fastslagna rutiner för utbildning även om
det normalt ingår i upphandlingen av ett nytt
system eller i förändringen av ett befintligt.

Nej

8.7

Finns det en uppdaterad och aktuell
systemdokumentation för ett
informationssystem?

För Cosmic anser personalen att systemdokumentationen följer de ändringar som gjorts. På
vissa andra system finns det synpunkter att detta
inte är uppdaterat.

Delvis

9 Hantering av informationssäkerhetsincidenter
9.1

Finns det dokumenterade
instruktioner avseende vart
användare skall vända sig och hur
de skall agera vid funktionsfel,
misstanke om intrång eller vid
andra störningar?

Finns instruktioner i till exempel dokumentet
"Avvikelsehantering - rutin".

Ja

15 av 24

Granskningsområden

Kommentar

Utvärdering

10 Kontinuitetsplanering i verksamheten
10.1

Finns det en gemensam
kontinuitetsplan dokumenterad för
organisationen?

Ja, två personer arbetar med detta heltid.
IT och fastigheter har kompletterat, dokumenterat
och testat rutinerna.

Ja

10.2

Har systemägaren eller
motsvarande beslutat om den
längsta acceptabla tid som
informationssystemet bedöms
kunna vara ur funktion innan
verksamheten äventyras?

Enligt information vi fått finns ett pågående projekt
att klassificera och prioritera alla system utifrån
tillgänglighet. Ytterligare information ger att
systemägare inte varit involverad i denna process.
Generellt finns en stor kunskap och medvetenhet
rörande tillgänglighetsfrågorna inom
organisationen.

Delvis

10.3

Finns det en dokumenterad
avbrottsplan med återstarts- och
reservrutiner för datadriften som
vidtas inom ramen för ordinarie
driften?

Det finns instruktion om hur återläsning t ex ska
utföras från säkerhetskopia.

Delvis

10.4

Kan verksamheten bedrivas med
manuella eller maskinella
reservrutiner under begränsad tid?
Är befintliga reservrutiner
dokumenterade?

Verksamheten står för reservrutiner. Finns
information på Intranätet om detta.

Delvis

Har omständigheter som ska
betecknas som kris/katastrof
(extraordinära händelser) för
verksamheten kartlagts?

Bedömning görs av respektive drifts/beredskapsansvarig. Finns dokumenterat vad t ex
ett avbrott är.

Ja

11.1

Användas endast programvaror i
enlighet med gällande avtal och
licensregler?

Ja. Alla installerade program är kopplande till en
AD-grupp. Man har därmed kontroll på hur mycket
som är installerat så att antal licenser är rätt.

Ja

11.2

Finns det regler för godkännande
och distribution av programvaror
för att efterleva rådande
upphovsrättsliga regler?

Ja, allt skall bli certifierat av IT-avdelningen innan
installation får ske.

Ja

11.3

Har organisationen förtecknat och
anmält personuppgifter till
personuppgiftsombud?

Ja

Ja

11.4

Genomförs interna och externa
penetrationstester kontinuerligt?

Extern penetrationstest har inte beställts under de
senaste åren och de interna tester som gjorts har
inte dokumenterats. Enligt information från
Landstinget så utförs det ändå interna regelbundna
tester.

Delvis

11.5

Granskar ledningspersoner
regelbundet att säkerhetsrutiner,
-policy och -normer efterlevs.

Årligen görs rapportering till Landstingsstyrelsen
efter deras instruktioner (3 punkter).
Loggkontroll per vårdenhet ska genomföras men
vår separata granskning inom detta område visar
att detta inte alltid fungerar som tänkt.

Delvis

10.5

Vår uppfattning är att det är olika nivå på
reservrutiner och planer. Fick information om att
Cosmic inte var tillgängligt ca 30-60 minuter vid ett
tillfälle och att vissa verksamheter då insåg att de
behövde förstärka rutiner och utbildning rörande
detta, medan andra låg väl framme.

11 Efterlevnad

Datainspektionen utför tillsyn att Landstinget
hanterar personuppgifter på ett riktigt sätt, och då
främst ur integritetsperspektivet.
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4

Jämförelse mot andra offentliga verksamheter

EY har gjort ett flertal analyser av offentliga verksamheter utifrån BITS som grund. Tack vare detta
kan vi mäta Landstinget Kronobergs mognadsgrad rörande informationssäkerhet mot ett
genomsnitt av de organisationer vi granskat.
Siffrorna anger respektive område i BITS enligt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Säkerhetspolicy
Organisation av säkerheten
Hantering av tillgångar
Personalresurser och säkerhet
Fysisk och miljörelaterad
säkerhet
Styrning och kommunikation av drift
Styrning av åtkomst
Anskaffning, utveckling och underhåll av informationssystem
Hantering av informationssäkerhetsincidenter
Kontinuitetsplanering i verksamheten
Efterlevnad

I diagrammet nedan representerar ytterkanten 100 % måluppfyllnad, medan mittpunkten
anger 0 % måluppfyllnad.

Då stor del av jämförelsematerialet innehåller organisationer utan de krav som en
patientstyrd verksamhet har, blir jämförelsen inte helt rättvisande, även om resultatet
enbart skall användas som utgångspunkt för diskussioner om vilken kontrollmiljönivå
organisationen önskar. I bilden nedan har vi jämfört Landstinget Kronobergs resultat med
verksamheter som har patientinformation.
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Här framgår det då tydligare att Landstinget ligger i nivå med övriga organisationer med vårdande
funktioner och med de krav på verksamheten som det medför.
Det vi kan notera i materialet är att område ”Hantering av tillgångar” (3) och ”Personalresurser och
säkerhet” (4) ligger något lägre än snittet. Rörande området för hantering av tillgångar är främsta
orsaken att det finns en otydliget ute i verksamheten om ansvarsområden men även att system
inte är klassade utifrån alla säkerhetsperspektiven utan främst efter tillgänglighetsnivå. I området
personalresurser är det främst instruktioner och hantering av behörigheter som drar ner snittet. I
båda dessa områden ser vi inte risken som större utan det handlar mer om att formalisera något
mer i vissa fall, men även få ut informationen i verksamheten.

5

Slutsatser och rekommendationer

5.1

Generella slutsatser

Förutsättningarna finns för ett effektivt informationshanteringsarbete och inom de flesta områden vi
kommit i kontakt med är våra indikationer på att det fungerar tillfredsställande. Det finns även
funktioner tillsatta på de flesta områden som borgar för ett effektivt arbete framöver. Sedan behövs
det ytterligare kontroll-funktioner för att säkerställa att de kontroller som organisationen vill ska
utföras verkligen finns på plats. Vi ser också att kommunikation till användare bör formaliseras för
att säkerställa att den information som är viktig för Landstiget, t ex hur användare ska bete sig vid
en viss situation, kommer fram till dem.
Av samtliga granskningspunkter är fördelningen av bedömningarna följande:
Ja
Delvis

Aktuellt område i BITS är hanterat och kontroll bedöms
rimligen implementerad:

66 %

Kontrollen identifierad och bedöms delvis implementerad:

26 %

Nej

Kontroll har ej identifierats/Har inte kunna identifierats
som implementerad:

6%

E/T

Ej tillämplig, kontrollen behövs ej av särskilda skäl:

2%
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5.2

Rekommendationer

Nedan följer våra rekommendationer samt ett förslag på prioritering av dessa. Vi har valt att
presentera de iakttagelser som vi anser är mest väsentliga, Hög och Medel. Rekommendationerna
är prioriterade enligt följande:
Hög
Medel
Låg

Nyckelkontroll är inte på plats/är inte effektiv.
Bristen bör åtgärdas snarast för att säkerställa god intern kontroll på kort sikt.
Nyckelkontroll delvis på plats/delvis effektiv.
Bristen bör åtgärdas för att säkerställa god intern kontroll på lång sikt.
Nyckelkontroll på plats men effektivitet kan förbättras.
Bristen bör åtgärdas på lång sikt.

Iakttagelse och rekommendation

Prioritet

Iakttagelse: Formella regler saknas för informationsklassning,
BITS rekommenderar att klassning ska ske av data (och system) utifrån
områdena Sekretess, Riktighet och Tillgänglighet. Dessa bör sedan
delas upp i Bas-, Hög och Mycket hög nivå.
Enligt information vi fått har systemen klassats enbart utifrån
Tillgänglighet. Synpunkter från verksamheten har gällt att väsentlig
personal inte varit med i processen och att slutlig bedömning som ITpersonalen gjort inte stämmer överens med den bedömning lokal
personal gjort.
Hög
Risk:
Att inte ha klara regler kring informationsklassning kan öka risken att
konfidentiell och/eller känslig information kommer i orätta händer och att
information behandlas på annat sätt än tänkt.
Rekommendation:
Vi rekommenderar Landstinget att upprätta en informationsklassningspolicy som definierar informationsklasser samt anger hur informationen
per respektive klass skall hanteras.

Iakttagelse: Borttag av behörigheter
Ett gemensamt system används för att tilldela och ta bort behörigheter.
Vår uppfattning är att tilldelning fungerar tillfredsställande i processen.
Däremot finns det problem när användare främst slutar, och att dessa
användares behörigheter ska plockas bort eller låses.
Risk:
Att inte ha en formell rutin för behörighetsadministration kan öka risken
att icke-auktoriserade personer får åtkomst till system och information.

Hög

Rekommendation:
Tydligare riktlinjer kan tas fram för hur information ska hanteras när
anställd slutar och att denna kommuniceras till berörd personal
regelbundet.
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Iakttagelse och rekommendation

Prioritet

Iakttagelse: Granskning av efterlevnad
Inom många områden finns tydliga anvisningar om hur kontroller ska
utföras men det finns inte mycket som styr hur det ska säkerställas att
dessa kontroller utförs. I vissa fall ska det finnas en kontrollfunktion för
kontrollerna, t ex att logglistor granskas över vilka patienter en anställd
tittar på. I vår granskning kan vi konstatera att varken det överordnade
kontrollmomentet fungerat, och inte heller kontrollen att granska de
anställda mot logglistor.
Risk:
Om det tas fram ändamålsenliga kontroller som säkerställer att
identifierade risker hamnar på en rimlig nivå, men kontrollerna inte
utförs, kan riskerna hamna på en orimligt hög nivå.

Hög

Rekommendation:
Vi rekommenderar att kontroller och rutiner verifieras regelbundet för att
säkerställa en följsamhet och efterlevnad. Detta för att säkerställa att
riskerna inom Landstinget ligger på en rimlig nivå efter att kontroller
utförts.
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Iakttagelse och rekommendation

Prioritet

Iakttagelse: Process för programändringar bör förstärkas
Vissa delar av förändringsprocesserna är formella i Landstinget. Det
finns däremot ingen generell plan i Landstingets IT-säkerhetsanvisningar gällande förändringar i system och driftgodkännande. Det finns
då inte en formell process för programförändringar, med tillhörande
stödjande dokumentmallar för ändringsbegäran, testprotokoll och
driftsgodkännande. Det finns heller ingen tydlighet om vad som skall
räknas som förändring, t ex om enbart en konfigurering sker i befintligt
system, men där systemet börjar arbeta annorlunda än tidigare. T ex om
en konfigurering sker som gör att fler användare får access till nya
funktioner.
Information vi fått säger att det finns testmiljöer och att förändringar
testas noggrant där innan de förs över till produktionsmiljön. Vissa
kontrollmoment vi rekommenderar nedan finns dokumenterade i policys
och riktlinjer.
Risk:
Att inte ha en dokumenterad och förankrad rutin för programförändringar
ökar sannolikheten att förändringar ej testas fullständigt, vilket i sin tur
ökar risken för att förändringar påverkar data och/eller funktionalitet i
systemet på ett felaktigt sätt.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rekommendation:
Vi rekommenderar Landstinget att utveckla den existerade processen
för programförändringar. Följande kontroller och aktiviteter bör finnas
med:
Om skillnad skall göras mellan processen för stora och små förändringar
bör det tydligt definieras vad en stor och en liten förändring innebär.
Även att detta gäller konfigureringar i befintligt system.
Det skall framgå vem som får beställa förändringar.
Alla beställningar av förändringar skall vara dokumenterade.
Riskanalys ska föregå projektet.
Informationssäkerhetsaspekten ska vara med som del i projektstyrning,
för att säkerställa att t ex arkiveringsregler följs och att information
hanteras korrekt i testmiljö och i framtida behörighetsregler.
Dokumentationen av beställningen bör innehålla numrerade krav.
Beställning skall godkännas av systemägare (eller liknande).
Utveckling av förändring skall göras i separat testmiljö.
Acceptanstest av förändring skall göras i miljö separerad från
produktionsmiljö. Testfall i testprotokoll bör vara länkade till krav i
beställning.
Testresultat skall godkännas av systemägare (eller liknande).
Migrering av förändring till produktionsmiljö skall ej göras av samma
person som utvecklat förändringen.
Vid större förändringar bör uppföljning av förändringens
verksamhetsnytta göras.
Utbildning och systemdokumentation är också delar i denna process för
att säkerställa att systemet kan användas på rätt sätt framöver.

Medel
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Iakttagelse och rekommendation

Prioritet

Iakttagelse: Olika nivå på tillgänglighetsbedömningar och rutiner
Det finns centrala katastrofplaner med t ex vem som beslutar om
katastrofläge. Det finns även återstartsrutiner av servrar. Varje
verksamhetschef ansvarar sedan för att det finns lämpliga reservrutiner
om systemen inte finns tillgängliga. Information vi fått är att det är olika
nivå på dessa reservrutiner och kunskapen om hur de ska handla om
systemen inte finns tillgängliga.
Som nämnts i vår iakttagelse 1 ovan så finns inte en samstämmighet i
Landstinget om tillgänglighetstider för olika system.
Risk:
Avsaknad av planerad kontinuitetsplanering ökar risken för att avbrott
inte hanteras på ett för verksamheten optimalt sätt. Vidare är
sannolikheten att verksamheten skall drabbas hårdare vid händelse av
en incident, om reservplaner saknas. Om inte analys har gjorts av
verksamheten för att bedöma hur länge den klarar sig utan stöd av ITsystemen, finns risk att bedömningar blir godtyckliga och inte
återspeglar verkligheten, och därmed ökar risken.

Medel

Rekommendation:
I första hand bör verifiering ske av de bedömningar som idag finns satta
per system, med verksamheten, och säkerställa att alla väsentliga
system finns med. Därefter bör det säkerställas att verksamheterna tagit
fram reservrutiner. För att säkerställa att de tidsramar som satts upp och
kunskapen om reservrutiner finns bör dessa testas regelbundet.
Iakttagelse: Utbildning
Vår uppfattning är att det finns mycket policys och riktlinjer
dokumenterat. Däremot behöver denna information kommuniceras ut till
berörd personal mer regelbundet än vad som görs idag.
Risk:
Om verksamheten inte är medveten om de regler och riktlinjer som
finns, eller inte utför de kontroller som planerats, ökar risken för
Landstinget att t ex personal handlar fel utifrån okunskap.

Medel

Rekommendation:
Vi rekommenderar att Landstinget löpande utför utbildning och att
utförandet av denna dokumenteras på något sätt. T ex kan det centralt
tas fram utbildningspaket för t ex fyra tillfällen (separat träff eller del av
avdelningsmöte) under året med de mest väsentliga riskerna för
Landstinget, och där informera om riskerna för verksamheten och de
kontroller som finns för att minska den risken.
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Iakttagelse och rekommendation

Prioritet

Iakttagelse: Uppföljning av tilldelade behörigheter
Det finns ingen formell rutin i Landstinget för att följa upp att rätt
användare ligger i respektive system och att användare har rätt
behörigheter utifrån ansvarsuppgifter och intern kontroll. Vi har fått
information om att kontroller utförs men det finns inget dokumenterat
som kan visa på när kontrollen utfördes eller i vilken omfattning.
Risk:
Att inte genomföra genomgång av behörigheter i systemen ökar risken
för att personer som slutat eller bytt tjänst fortfarande har tillgång till
system och information de inte ska ha tillgång till.

Medel

Rekommendation:
Vi rekommenderar Landstinget att dokumentera och implementera en
enhetlig rutin för att granska rättigheter i systemen. Följande kontroller
och aktiviteter bör finnas med:
· IT (eller service desk) bör förse verksamhetsansvariga med listor över
behörigheter två gånger per år.
· Cheferna bör gå igenom listorna, markera felaktigheter, signera samt
sända tillbaka listorna till IT (eller service desk).
· IT (eller service desk) tar bort eller förändrar rättigheter enligt underlag.

Iakttagelse: Extern kommunikation
Administration av brandväggar, som styr vilken information som får
komma in och ut ur Landstingets nätverk, görs av Landstinget själva.
Det finns inte någon beslutad lista på regler och tjänster som skall vara
tillgängliga i brandväggen, som det är möjligt att verifiera mot, utifrån hur
den verkligen är satt.
De tester som sker av säkerheten i brandväggen sker enbart internt och
inte av några externa experter.
Risk:
Brandväggen är det väsentliga skyddet mot otillåten trafik och skyddet
mot externa parter att komma in i Landstingets nätverk. Om detta inte
fungerar tillfredsställande finns risk att obehöriga kommer åt känslig
information eller på annat sätt kan störa Landstingets IT-stöd.

Medel

Rekommendation:
Uppsättningen av brandväggen bör beslutas och dokumenteras. Vi
rekommenderar att det finns policy som tydliggör hur och när tester ska
ske av brandväggen och annan utrustning som skyddar mot otillåten
trafik, och där överväga om extern expertis ska involveras.
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Svar på skrivelse Decentralisering av arbetsplatser från
Britt-Louise Berndtsson (C) och Sven Sunesson (C
15RK185

Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 15RK185
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2015-02-16

Britt-Louise Berndtsson (C)
Sven Sunesson (C)

Svar på skrivelse Decentralisering av arbetsplatser från
Britt-Louise Berndtsson (C) och Sven Sunesson (C

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse ”Decentralisering av arbetsplatser” till Britt-Louise
Berndtsson (C) och Sven Sunesson (C).

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit skrivelsen ”Decentralisering av arbetsplatser” från
Britt-Louise Berndtsson (C) och Sven Sunesson (C).
I skrivelsen föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda
förutsättningar för och föreslå åtgärder för att uppnå en rimlig fördelning av
arbetsplatser i länet, med anledning av bildandet av Region Kronoberg.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Decentralisering av arbetsplatser – skrivelse från Britt-Louise
Berndtsson (C) och Sven Sunesson (C)
Svar på skrivelse Decentralisering av arbetsplatser
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Svar på skrivelse
Diarienr: 15RK185
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2015-02-02

Britt-Louise Berndtsson, (C)
Sven Sunesson, (C)

Svar på skrivelse – Decentralisering av arbetsplatser
Bakgrund
Britt-Louise Berntsson (C) och Sven Sunesson (C) har till regionstyrelsen inlämnat
skrivelse ”Decentralisering av arbetsplatser”.
I skrivelsen föreslås att regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda
förutsättningar för och föreslå åtgärder för att uppnå en rimlig fördelning av
arbetsplatser i länet, med anledning av bildandet av Region Kronoberg.
Region Kronoberg
Region Kronoberg är en av länets största arbetsgivare med ca 5 700 medarbetare
med mer än 50 olika befattningar. Region Kronobergs verksamhet finns
lokaliserad i samtliga kommuner i länet, främst inom hälso- och sjukvårdsområdet,
men även inom utbildningsområdet och trafikområdet.
Lokaler för förvaltningsorganisationen
Landstingsstyrelsen beslöt § 105/14 att godkänna att nytt hyreskontrakt för
administrativa lokaler för Region Kronoberg tecknas av fastighetschefen. Beslutet
är verkställt i enlighet med uppdraget.
Utgångspunkten för landstingsstyrelsens beslut i juni avseende förhyrning av en
gemensam lokal för Region Kronobergs administration var samordning av den nya
gemensamma organisationen, dess funktioner och arbetssätt. En samlokalisering
underlättar också arbetet med att bygga en gemensam värdegrund och
organisationskultur för den nya organisationen, vilket är viktigt när en ny
organisation har bildats.
Region Kronobergs lokaler på Nygatan i Växjö är förhyrda utifrån
förutsättningarna att den gemensamma administrationen och
förtroendemannaorganisationen ska inrymmas. Att hyra lokaler på andra ställen
runtom i länet skulle öka kostnaderna för förhyrning eftersom det även uppstår en
hyreskostnad vid en eventuell placering på ett kommunledningskontor eller
liknande.
Effektivitet och kvalitet i vårt arbete
Utgångspunkten från den politiska ledningen i Region Kronoberg är att
effektivisera förvaltningsorganisationen i och med regionbildningen.
Idag finns inom Region Kronoberg en uppdelning av administrationen
innebärande att det stöd som behövs ska finnas nära verksamheten och det stöd
som erbjuds centralt ska finns just centralt. Det är en stor fördel att finnas på ett
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Svar på skrivelse
Diarienr: 15RK185
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Planeringsavdelningen
Datum: 2015-02-02

ställe, både vad gäller arbetsfördelning och arbetsledning. Vi ser en möjlighet att
effektivisera detta arbetssätt ytterligare, framförallt genom att standardisera
processer och minska sårbarheten när bara en medarbetare utför vissa
arbetsuppgifter.
Vårt arbetssätt
Region Kronoberg har det statliga uppdraget för regional tillväxt, vilket bland
annat att fastställa en regional utvecklingsstrategi (RUS). Genomförandet av
RUSEN förutsätter en löpande dialog med kommuner, näringsliv och andra
organisationer.
Stora delar av Region Kronobergs förvaltningsorganisation arbetar idag
nätverksbaserat med övriga aktörer. Regional utveckling utgår från lokal
utveckling, varför många av våra möten sker på plats runtom i länet där den lokala
utvecklingen faktisk sker. Vi anser att vårt arbetssätt har större betydelse för att
vara med och stödja länets utveckling än förvaltningsorganisationens placering i
sig.
För att underlätta ett integrerat arbetssätt, att arbeta över verksamhetsområden
men även över administrativa gränser, har regionledningen valt att i stora delar
arbeta aktivitetsbaserat i de nya gemensamma lokalerna. Det arbetssättet är svårt
att applicera om medarbetarna sitter på olika platser i länet. Tidigare erfarenheter
av ”utlokalisering” av medarbetare har visat att de riskerar bli en del av den
organisation där man befinner sig istället för att vara en del av den organisation
man är anställd.

Med vänlig hälsning,

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Skrivelse från Bo Frank 15RK193

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK193
Handläggare: Jens Karlsson, eknomiavd
Datum: 2015-03-11

Regionstyrelsen

Skrivelse från Bo Frank

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att synpunkterna i skrivelsen har mottagits och lämnas utan ytterligare åtgärd.

Sammanfattning
Bo Frank har inkommit med en skrivelse att det inte finns någon ram för
budgetäskanden 2016, och att utgiftssidan beslutas i juni i fullmäktige och
intäktssidan i november.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Skrivelse från Bo Frank
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Valärenden 15RK11

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK355
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-02-25

Regionstyrelsen

Val av ledamot till styrelsen för Psykiatrihistoriska
muséet

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att till ledamot i styrelsen för Psykiatrihistoriska muséet utse NN

Sammanfattning
Det psykiatrihistoriska muséets verksamhet leds av en styrelse som består av 5
ledamöter, en av dessa utses av och företräder landstingsstyrelsen. Kjell
Gustavsson (C) som var landstingsstyrelsens representant föregående
mandatperiod lämnade sitt uppdrag vid årsskiftet. Regionstyrelsen ska ur
regionstyrelsen utse ledamot till styrelsen för Psykiatrihistoriska muséet
innevarande mandatperiod.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Stadgar för Landstinget Kronobergs psykiatrihistoriska museum

Sida 1 av 1
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Inledning
Region Kronoberg (f.d. Regionförbundet södra Småland), samverkansorgan för Kronobergs län, avger följande redovisning för verksamheten 2014. Redovisningen utgår
från riktlinjerna i villkorsbeslutet för budgetåret 2014 och innefattar återrapportering
1 och 2.
Återrapportering 3, gällande handlingsplanen för jämställd regional tillväxt, har den 1
december 2014 inlämnats till Näringsdepartementet enligt särskilda anvisningar.
Uppdrag rapporteras enligt särskilda anvisningar till Tillväxtverket.
Slutredovisning av de extra medel som tilldelats Kronobergs län 2013 och 2014 lämnas som bilaga 1 till denna redovisning. Rapportering av arbetet med Östersjöstrategin lämnas som bilaga 2 till denna redovisning.
I rapporten används växelvis benämningarna Region Kronoberg och f.d. Regionförbundet södra Småland. Region Kronoberg används då nuvarande ansvarsområden
beskrivs, medan f.d. Regionförbundet södra Småland används för beskrivningar av
insatser som slutförts under 2014, det vill säga innan f.d. Regionförbundet södra
Småland och f.d. Landstinget Kronobergs slogs ihop och bildade Region Kronoberg.

Återrapportering 1
För sin uppgift i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet, med utgångspunkt i förordningen
(2007:713) om regionalt tillväxtarbete, ska berörda landsting och samverkansorgan ge en sammanfattning av verksamheten inom regional tillväxt. Sammanfattningen ska innehålla:


De viktigaste prioriteringarna under 2014 samt bedömning av resultat



Redovisning av arbetet med den regionala kompetensplattformen



Redovisning av aktiviteter inom ramen för Östersjöstrategin



Redovisning av hur miljö-, integrations- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i det
regionala tillväxtarbetet

De viktigaste prioriteringarna 2014 samt bedömning av resultat
Med utgångspunkt i den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft
2014-2020 redovisas nedan prioriteringar och resultat.

Innovation, företagande och entreprenörskap
F.d. Regionförbundet södra Småland har under 2014 arbetat fram en remissversion
av den Regionala Innovationsstrategin (RIS), vilken kommer att beslutas politiskt under 2015. Det breda regionala samarbetet som har präglat framtagningen av RIS har
resulterat i att tydliga prioriteringar och mål tagits fram gällande innovationsarbetet i
länet. Dessutom har arbetet lett till en tätare relation mellan olika aktörer i regionen,
så som Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, det regionala närings-
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livschefsnätverket, Företagarna Kronoberg och det regionala innovationsstödsystemet. Framtagningen av RIS har varit nära sammankopplat till revideringen av den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) som pågått under hela 2014.
Region Kronoberg finansierar flera branschsatsningar inom skilda områden, både
inom länet och i gränsöverskridande samverkan. En omfattande satsning som kan
nämnas är Träregionarbetet som genomförs tillsammans med övriga Smålandslän.
Under 2014 har arbetet bland annat resulterat i att projektet Företagsforskarskolan
ProWOOD har utvecklats och beviljats stöd från KK-stiftelsen. Träregionarbetet har
även bidragit till att skapa VinnVäxt-miljön Smart Housing Småland som beviljades
stöd från Vinnova i juli 2013. Under 2014 har Smart Housing Småland resulterat i
bland annat 7 pågående och 10 avslutade projekt där framtagandet av en bostadsprototyp är ett av de konkreta resultaten. Prototypen fick stor uppmärksamhet under Almedalsveckan 2014. 1700 personer besökte prototypen, däribland dåvarande bostadsminister Stefan Attefall. Fokus i Almedalen var framförallt på bostadsbristen bland
unga och hur denna typ av byggande skulle kunna bidra till att lösa den bristen. Varje
natt sov en ungdomspolitiker över i prototypen och dagen efter fördes frukostsamtal
om ungas bostadssituation.
F.d. Regionförbundet arrangerade 2014 tillsammans med Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet en regional innovationsdag, vilken riktade sig till offentliga företrädare,
akademi, näringsliv och civilsamhället. Dagen resulterade i att innovationsfrågor belystes ur olika perspektiv och att deltagare från olika sektorer fick en möjlighet till
nätverkande. Innovationsdagen är en årligen återkommande aktivitet.
Region Kronoberg har ett flertal samordningsuppdrag inom det regionala utvecklingsområdet. Ett av dessa rör samordning av gemensamma frågor och insatser för
kommunernas och regionens näringsliv. Under 2014 har nätverket för näringslivsansvariga tjänstemän från länets kommuner påbörjat arbetet med att skapa en ny långsiktig samarbetsform som går under arbetsnamnet Småland Business Region. Samarbetet har resulterat i att fyra prioriterade områden för näringslivsutveckling i länet har
definierats: företagsutveckling; etablering; inflyttning/kompetensförsörjning, samt;
besöksnäring. Arbetet med att etablera och utveckla Småland Business Region kommer att fortsätta under 2015.
Under året har det regionala samarbetet inom ramen för näringslivsprojektet TvärdraG stärkts. Projektets mål är att bygga strukturer för samverkan mellan lokala och
regionala näringslivsarenor. En samarbetsstruktur för en regional näringslivsfunktion
har processats fram av regionens näringslivschefer. Därtill har en regional näringslivsarena arbetats fram av representanter för regionens näringsliv, med vision, mål och
prioriterade områden. I 6 av 8 kommuner finns nu lokala arenor vilka bland annat
arbetat med lokala visionsarbeten för sina kommuner ur ett attraktivitetsperspektiv. Dessa arenor är viktiga samarbetsparter och en tillgång för Region Kronoberg,
Länsstyrelsen och andra offentliga aktörer i det regionala utvecklingsarbetet framöver.
Under 2014 har arbetat med kvinnors företagande och en jämställd tillväxt fortsatt
prioriterats. De projekt som finansierats inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande har lett till affärsutveckling för de som deltagit i programmet. Därtill har särskilda medel för att integrera kvinnors företagande i ordinarie företagsfrämjande system använts till att öka kunskapen om normkritisk kommunikationen i organisationen och hos sex aktörer inom innovationsstödsystemet. Verksamheten inom
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programmet Resurscentra för kvinnor har fortsatt, där resultaten är att strukturella
hinder för kvinnors företagande och en jämställd tillväxt i Kronobergs län har synliggjorts.
Besöksnäringen är en av regionens viktigaste näringar med socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbar tillväxt. Målen inför år 2020 är bland annat att näringens omsättning ska öka med 1,5 miljarder kr, 600 nya sysselsättningstillfällen och 3 större investeringar. Under 2014 antogs en gemensam handlingsplan för f.d. Regionförbundet
och AB Destination Småland. Ett resultat är att AB Destination Småland och f.d.
Regionförbundet har samverkat inom ramen för det nu avslutade projektet Sydostleden (med f.d. Regionförbundet som projektägare), som syftar till att förverkliga en av
Sveriges bästa turistcykelleder. Arbetet har nu gått in i en ny fas och projektet Sydostleden växlar upp startades under hösten 2014, med målet att hitta hållbara driftsformer för leden. Ett annat exempel är arbetet med att etablera Sveriges första Nationalparksdestination som pågår i området kring sjön Åsnen som beräknas blir nationalpark 2017. Under 2014 bildades det gemensamma bolaget IT-plattform Småland &
Öland AB. Bolagets uppdrag är att utveckla, effektivisera och samordna den IT-plattform för turismändamål inom de tre Smålandslänen som har utvecklats av ägarna gemensamt.
Linnéuniversitetet är en stark motor för utvecklingen i regionen och är en viktig samarbetspart för Region Kronoberg. Universitetet är det gemensamma lärosätet för
Kronobergs och Kalmar län och är därför en viktig aktör i båda länen. För att manifestera ett bredare och samtidigt djupare samarbete slöts i februari 2014 en överenskommelse mellan de två regionförbunden och Linnéuniversitetet där man bland annat anger tre prioriterade områden där samarbete ska ske: ökad kompetens i Linnéregionen; förnyelse och utveckling i Linnéregionen, samt; styrkeområden med innovation och forskning i fokus. Överenskommelsen gäller t.o.m. 2018-12-31.
Regionförbundet finansierar tillsammans med andra aktörer kontinuerligt ett flertal
initiativ, projekt, organisationer och bolag som verkar inom innovation, företagande
och entreprenörskap, och som ingår i det regionala innovationssystemet. Tillsammans med Linnéuniversitetet har f.d. Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län, Växjö kommun och Kalmar kommun under 2014 initierat en
översyn av finansieringen av det universitetsnära innovationssystemet. Syftet är att
finna nya och mer rationella finansieringsmodeller för detta system, där universitetets
finansiering successivt minskar och övriga aktörers finansiering ökar ju längre ut från
lärosätet entreprenörsstödet kommer.

Attraktiva miljöer
Under 2014 har en ny regional kulturplan beretts och beslutats; Regional kulturplan
för Kronobergs län 2015-2017. Arbetet har samordnats med framtagandet av RUS.
Kulturplanen är inskickad till Kulturrådet tillsammans med en budgetframställan om
utökning av statliga medel till regional kulturverksamhet.
Under 2014 har förvaltning och utveckling av resurserna på kulturområdet genomförts inom ramen för den statliga kultursamverkansmodellen och Regional kulturplan
för Kronobergs län 2012-2014. Utvecklingsinsatser har genomförts inom de prioriteringar som kulturplanen särskilt pekat ut. Framförallt har positionerna flyttats fram
inom områdena dans/scenkonst, kulturarv, konst och det fria ordet/litteratur och
berättande. Exempel på resultat är att Det fria ordets hus invigdes i juni där regionen
bidragit till utveckling av verksamhetens innehåll.
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Ökad tillgänglighet för barn och unga är prioriterat i kulturplanen. Under perioden
har utvecklingsarbete kopplat till detta skett inom skola och kultur tillsammans med
Växjö kommun, ett arbete som exempelvis omfattar samordningsinsatser för utbud
inom Skapande skola. Arbete med att utveckla likvärdiga förutsättningar för transport till och från kulturaktiviteter har genomförts under året och samarbete pågår
inom Sydtaxesamarbetet och med Länstrafiken Kronoberg.
Kultursamverkansmodellen i Kronobergs län har nu avslutat en första treårsperiod
med en regional kulturplan som styrdokument. För andra gången har en regional kulturplan tagits fram med de aktörer som ingår i modellen. Införandet av modellen och
styrning enligt en regional kulturplan bidrar till att skapa samsyn kring prioriteringar
såväl som arbetssätt för att bedriva regional utveckling inom kulturområdet. Ett exempel på resultat är den insatslogik som nu används som ett verktyg för regionala aktörer inom kulturområdet för att samtala kring gemensamt arbete.
Inom infrastruktur och fysisk planering präglades 2014 av framtagandet av förslag till
nytt Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län, vilken pekar ut riktlinjerna för
kollektivtrafikens utveckling i Kronoberg. Trafikförsörjningsprogrammet har tagits
fram parallellt med RUS, detta för att programmet ska ha en tydlig koppling till styrdokumentet och övrig regional planering. Det nya trafikförsörjningsprogrammet har
också en tydligare koppling till hållbar utveckling och rumslig planering samt fokus
på en utmaningsdriven programlogik. Region Kronoberg har ett tätt interregionalt
samarbete med övriga Regionala kollektivtrafikmyndigheter i södra Sverige. Beslut
om programmet tas 2015.
Uppföljning av länstransportplanen 2014-2025 har skett regelbundet tillsammans
med länets kommuner och Trafikverket. Fokus har också varit på att slutföra de utvecklingsprojekt inom regionaltågstrafiken som med hjälp av EU-medel från regionalfonden har förverkligats i regionen. Dessa projekt har skapat tillgänglighet och möjligheten att knyta samman några av länets orter. Uppföljning och utvärdering av tågstationerna och tillgängligheten kopplad till övrig regional planering kommer att genomföras löpande.
Kronoberg har tillsammans med Halland, Blekinge, Kalmar och Jönköping arbetat
med ett projekt för gränsöverskridande trafik på landsbygden. Projektet Kollektivtrafik på Landsbygden har pågått sedan 2013 och avslutades i maj 2014. I projektet diskuterades den s.k. Närtrafiken och på vilket sätt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan arbeta för ett gränsöverskridande hela-resan perspektiv för resenären.
Kronoberg har under 2014 varit delaktig i projektet Linnéstråket. Det är ett samverkansprojekt mellan Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg, Växjö, Kalmar, Nybro, Emmaboda och Lessebo kommun, vilket syftar till att tydliggöra sambandet mellan infrastruktursatsningar och rumslig planering. Projektägare är Regionförbundet i Kalmar län. Linnéstråket är ett pilotprojekt inom det nationella projektet
Den attraktiva regionen (DAR), med Trafikverket som projektägare. Projektet ska
analysera hur de berörda orterna kan samverka kring kommunikationer, utbildning
och arbetsmarknad. Projektet DAR och Linnéstråket, kommer att pågå parallellt till
och med 2016.

Kompetensförsörjning
Inom området Kompetensförsörjning har under 2014 ett utökat fokus lagts på arbetsmarknadsfrågor och vid årsskiftet anställdes en ny samordnare med ansvar för
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detta. Under hösten har dialoger förts med olika parter och en kartläggning gjorts av
vilka behov som finns där Region Kronoberg bör verka för största möjliga nytta regionalt. Arbetsmarknadsfrågorna, och då främst fokus på utanförskap bland unga och
utrikesfödda som står utanför arbetsmarknaden, blir viktiga frågor i den regionala
kompetensförsörjningsstrategin.
Region Kronoberg fortsätter att arbeta med nätverk kopplat till utbildning dels genom att samordna dem och dels genom en nära dialog. De nätverk som finns just nu
är: Presidienätverk skola; Skolchefsnätverk; Utvecklingsledare; Vuxenutbildningsrektorer, och; Yrkeshögskoleanordnare. Resultatet inom de olika nätverken under 2014
är att man kommit allt närmare varandra och det finns ett reellt intresse och engagemang för regional samhandling på flera områden. Skolcheferna har till exempel börjat
arbeta med gemensamma målsättningar och rektorerna för vuxenutbildningen med
en översyn över utbudet i Kronobergs län för att i förlängningen se hur de kan arbeta
närmare varandra.
Arbetet med studie- och yrkesvägledning i olika former har fortsatt under 2014. Prioriteringar har varit att ta vara på erfarenheter och resultat från projektet SYV i förändring samt etablera ett så kallat SYV-råd. En fördjupning av vad som påverkar
ungas gymnasieval baserat på dialog med elever i åk 9 har också prioriterats. Resultaten kopplade till arbetet med studie- och yrkesvägledning är att ett SYV-råd med representanter från samtliga kommuner (såväl från kommunala skolor som friskolor)
har etablerats och haft sina första möten. En bredare dialog om hela skolans ansvar
kopplat till studie- och yrkesvägledning har förts i olika forum. Kunskapen om unga
kronobergares gymnasieval har ökat, där resultaten även publicerats i en rapport publicerad 2014.
Under 2014 har många av de projekt som under de senaste åren drivits med framgång i regionen slutförts och en dialog om en ny projektportfölj har påbörjats. Nedan
följer en redogörelse för avslutade och befintliga projekt och resultaten av dessa.
En förstudie har utrett behovet av regional samordning av validering. Utifrån resultatet av utredningen togs ett förslag fram gällande hur en fortsatt process skulle kunna
se ut. Regionförbundets arbetsutskott har tagit del av resultatet och har gett ett uppdrag till Regiondirektören att ta fram förslag på hur validering i Kronoberg kan förbättras. Arbetet med validering låg dock vilande under resten av 2014 i väntan på
framtagandet av den regionala kompetensförsörjningsstrategin. Valideringsfrågan är
en fråga som regelbundet har lyfts i Kronobergs län men ingen större regional insats
har gjorts sedan 2006-2009 då projektet Validering Kronoberg genomfördes.
En förstudie om strategiskt arbete för att minska utanförskapet i Kronoberg har genomförts. Målet var att förbereda Kronoberg för ett mer strategiskt och samlat arbete med projekt inom den Europeiska Socialfonden i kommande programperiod, i
syfte att minska utanförskapet på arbetsmarknaden på längre sikt. Baserat på förstudiens resultat har en modell tagits fram för att skapa samordning och lärande för socialfondsprojekt i Kronobergs län. Förstudien resulterade i en rad rekommendationer
och möjliga scenarios för att möta framtida utmaningar inom området.
F.d. Regionförbundet södra Småland har i samarbete med Regionförbundet i Kalmar
deltagit i det nationella projektet Plug-in, som syftat till att minska för tidiga avhopp
från gymnasiet och få fler elever att fullfölja sin utbildning. Den regionövergripande
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satsningen avslutades vid halvårsskiftet. Under 2014 låg fokus dels på implementering av verkstäderna i ordinarie verksamheter och dels på att se över möjligheter till
fortsatta satsningar på området. Av de 7 kommunerna (av 8 totalt) som genomfört
verkstäder i Plug in har 5 fortsatt i någon form och med egen finansiering. Erfarenheterna från arbetet är bland annat positiva erfarenheter av det konkreta arbetet med
ungdomscoacher på individnivå, men det saknas fortfarande en övergripande strategi
i flertalet kommuner samt strategier för en långsiktighet och hållbarhet i hela utbildningssystemet när det gäller frågan.
Projektet Yrkeshögskola Kronoberg avslutades i december 2014. Projektet har samlat
utbildningsanordnare i regionen i ett nätverk som gemensamt arbetar med frågor
som rör yrkeshögskolan i syfte att höja kvaliteten och sprida information om utbildningsformen. Ett resultat är att kompetensutveckling för utbildningsledare påbörjats
under hösten i samarbete med Yrkeshögskoleförbundet och att kunskapen om Yrkeshögskolan som utbildningsform ökat i länet. Nätverket kommer att leva vidare efter projektets avslut då det finns en stor vilja till samverkan regionalt.
Projektet Studentmedarbetare Kronoberg (pågående) syftar till att hjälpa högskolestuderande att få relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som länets offentliga arbetsgivare ges förbättrade förutsättningar till hållbar kompetensförsörjning. Under
2014 har fokus legat på att sprida kunskapen om satsningen bland studerande då de
tjänster som utannonserats tidigare år inte tillsatts fullt ut. Utöver detta har etableringen av ett nätverk för regioner nationellt som arbetar med konceptet legat i fokus.
Under 2014 utlystes 31 tjänster, varav 22 tillsattes. Intresset för studentmedarbetartjänster har under året ökat hos kommunerna i länet.

Internationellt- och gränsöverskridande samarbete
Internationalisering är en central strategi för verksamhetsutveckling och för att möta
de samhälleliga utmaningarna i regionen. Internationellt arbete med allt vad det innebär av gränsöverskridande samverkan, mångfald och ömsesidig förståelse är en förutsättning för att möta dessa utmaningar. Region Kronoberg bygger relationer med
andra regioner i Europa, men även i Afrika och Asien.
Region Kronoberg har aktiva samarbetsavtal med Suzhou i Kina samt Tlokwe i Sydafrika. Kinasamarbetet drivs huvudsakligen inom näringslivsområdet, men har under
året utvecklats att gälla även utbildning och IT i skolan. Inom ramen för Sydafrikasamarbetet har cirka 32 projekt pågått under perioden 2008-2014 med finansiering
från ICLD. Exempel på resultat under 2014 är överföring av kunskap mellan räddningstjänsterna i Tlokwe och i Kronoberg, samt kunskapsutbyte mellan f.d. Landstinget Kronoberg och motsvarande aktör i Tlokwe gällande patientsäkerhet. Regionförbundet deltar dessutom i flera nätverk, till exempel Euroregion Baltic (ERB),
iBSG, ERRIN och Axess Europa.
Region Kronoberg driver tillsammans med andra regionförbund och lärosäten i Småland och Blekinge ett Brysselkontor som bevakar regionens intressen i Bryssel genom
information och kunskapsspridning, påverkan och bevakning av politikområden,
kontaktskapande och marknadsföring. Under 2014 har en gemensam förstudie som
gäller arbetskraft och kompetensförsörjning påbörjats.
Organisationen har de senaste åren varit aktiv i programmeringsarbetet för Södra Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet. En del av arbetet har skötts samordnat
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genom Euroregion Baltic (ERB) samt genom möten på programnivå mellan tjänstemän och politisk representation i styr- och/eller övervakningskommitté. Informationsinsatser om program och finansieringsmöjligheter och projektutvecklingsinsatser
gentemot våra medlemmar har under året utförs regelbundet.
Tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet har ett gemensamt affärsfrämjande kontor öppnats i Shanghai 2012. Kontoret verkar för att
främja export och import för regionens företag samt attrahera studenter till regionens
universitet. En samordnare på Region Kronoberg finns som i samverkan med regionala aktörer stöttar företagen på hemmaplan. En ökning i antalet affärskontakter
har skett under 2014, i dagsläget finns cirka 80 affärskontakter. Från officiellt håll prioriteras företag kopplade till trä, glas, miljöteknik och turism, men företag inom alla
områden välkomnas att ta del av stödet.
Aktörer inom glasindustrin, kulturinstitutioner och företag i Småland genomförde
2014 i f.d. Regionförbundet södra Smålands regi ett projekt som heter Light, Fire,
Life. Projektet inkluderade en glasutställning av svenskt glas i Kina samt en mervärdessatsning för företag, där glasutställningen användes som en plattform för marknadsföring av företag, Kronobergs län och Sverige.

Den regionala kompetensplattformen
Det är många gånger svårt att särskilja det breda arbetet med kompetensförsörjning
och kompetensplattformsuppdraget i sig då det i de flesta fall är överlappande. Region Kronoberg ser majoriteten av de processer som nämns under avsnittet för kompetensförsörjning som en del av det arbete som sker inom ramen för kompetensplattformsuppdraget. Under det gångna året har fokus dock legat på det projekt som
beviljats inom ramen för kompetensplattformsuppdraget och som syftar till att ta
fram en regional kompetensförsörjningsstrategi.
Under 2014 har fokus för strategiarbetet varit att etablera en styrgrupp, identifiera
samarbetspartners samt landa i prioriteringar som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Några processutvecklingsuppdrag har också löpt parallellt
med strategiarbetet. Jämställdhetsfrågor har varit prioriterade under 2014 och strategin jämställdhetsintegreras. Arbetet med strategin har lett till att det finns en bred
förankring för strategin och rådighet kopplat till de ämnen som prioriterats. Styrgrupp och processgrupp har tillsammans landat i förslag till utgångspunkter och fyra
prioriteringar för strategin. Ett arbete har påbörjats med att undersöka hur det underrepresenterade könet upplever sin arbetssituation och arbetsmiljö i en könssegregerad
bransch, i syfte att på sikt skapa arbetsplatser som attraherar båda könen och därigenom få till stånd en jämnare fördelning på arbetsmarknaden.
F.d. Regionförbundet södra Småland har varit en av initiativtagarna till och koordinatorerna för de kompetensförsörjningsdagar som sedan 2014 samarrangeras mellan
regionerna, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), berörda myndigheter och departement. Det nya arbetssättet har lett till en närmare samverkan och förbättrade
förutsättningar för dialog.
Tillväxtverket fick 2013 en ny roll kopplat till samordning av kompetensförsörjningsarbetet, en roll som inte varit helt oproblematisk. Kompetensplattformsuppdraget
har funnits ute i regionerna i närmare fem år och Region Kronoberg upplever att
Tillväxtverket inte har tagit vara på de strukturer som byggts upp och det strategiska

8

arbete som skett innan 2013, utan istället fokuserat på att skapa nya initiativ som
många gånger inte upplevts som relevanta. Därtill pågår ett bredare arbete med kompetensförsörjning i regionen och det är oklart om Tillväxtverkets uppdrag är begränsat till kompetensplattformsarbetet eller sträcker sig över hela kompetensförsörjningsområdet.
Region Kronoberg efterfrågar tydliga skrivningar i regleringsbreven till myndigheter
att samverkan skall finnas med kompetensplattformarna, då detta skulle underlätta
samverkan med till exempel Arbetsförmedlingen. Idag är denna samverkan mycket
personbunden. Under 2014 har dock myndigheter såsom Skolverket fått upp ögonen
för dels kompetensplattformsarbetet och dels för den regionala nivån som samverkanspart.
Dialogen och samverkan med myndigheterna fungerar överlag bra och det finns en
ny öppenhet och nyfikenhet från den nationella nivån av att arbeta med regionerna
vilket ger en spännande utvecklingspotential för flernivåstyrning och samverkan.

Aktiviteter inom ramen för Östersjöstrategin
Se bilaga 2.

Integrering av miljö- integrations- och jämställdhetsperspektiv
Under framtagandeprocessen för en ny RUS har en tematisk fördjupning gjorts kring
hållbarhetsperspektivet i regionalt utvecklingsarbete. Som bas har Ledningssystem
för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner (SIS SS 854000:2014) använts, vilket är ett ledningssystem för att omsätta och följa politiska mål i den dagliga
verksamheten. Arbetsmetoden, kallad Gröna tråden, är inarbetad i förslaget till ny
RUS – Gröna Kronoberg 2025, och bygger på att det regionala utvecklingsarbetet
ska präglas av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa begrepp inbegriper
bland annat miljö-, integrations- och jämställdhetsperspektiven.
F.d. Regionförbundet södra Småland har i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Energikontor Sydost AB drivit Klimatkommission Kronoberg i syfte
att nå målet om en fossilbränslefri region samt ge förslag till förändringar i strategi
och mål för att nå en miljömässigt hållbar tillväxt. Klimatkommissionen har bestått
av valda politiker samt representanter från näringsliv, offentlig sektor och universitet.
För att nå såväl regionala som nationella klimatmål krävs att så många som möjligt i
länet, såväl företag och organisationer, som enskilda medborgare, ska engageras för
att vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Klimatkommissionen, med dess
representanter från näringsliv, offentlig sektor och universitet med flera, har verkat
som en plattform/arena för att upplysa, föra dialog, sprida goda exempel, verka för
samhandling, kartlägga vad som görs och har gjorts samt stötta miljöarbetet i regionen.
När det gäller rena integrationsfrågor har ett större fokus lagts på dessa under slutet
av 2014, då Regionförbundet börjat arbeta specifikt med arbetsmarknadsfrågor.
Inom kompetensförsörjningsstrategin har ”Utlandsfödda som resurs för den framtida kompetensförsörjningen” pekats ut som ett av fyra prioriterade områden.
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Regionförbundet har under 2014 intensifierat arbetet med jämställdhetsintegrering,
bland annat via Handlingsplan för jämställd regional tillväxt, Resurscentra för kvinnor och Främja kvinnors företagande. Resultat av arbetet 2014 är bland annat att en
intern verktygslåda för jämställdhetsintegrering tagits fram, jämställdhetsintegrering
av RUS, jämställdhetsintegrering av den regionala kulturplanen, jämställdhetsanalys
av den regionala innovationsstrategin (RIS) samt jämställdhetsintegrering av enskilda
aktiviteter inom ramen för Regionförbundets verksamhet, där Innovationsdagen kan
nämnas som exempel.
Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska därför användas till projekt som ligger i linje med och stärker det regionala utvecklingsarbetet.
I samtliga projektansökningar och redovisningar ska ingå en redogörelse över hur
projektet beaktar och arbetar med miljöperspektivet, mångfaldsperspektivet och jämställdhetsperspektivet.
Ett antal projekt som pågått 2014 har som huvudsyfte att förbättra miljö, integration
eller jämställdhet, exempelvis projekt som rör kollektivtrafiksatsningar, ett projekt
som utreder restvärmepotentialen för växthusodling, ett projekt som syftar till att öka
unga tjejers intresse för industri- och teknikyrken samt projekt inom programmet
Främja kvinnors företagande, däribland ett projekt riktat till utlandsfödda kvinnor.
Regionförbundet har därtill beslutat att delta i en större projektansökan gällande produktdesign och resurseffektivitet på väg mot en cirkulär ekonomi. Programmet inbjuder forskargrupper att tillsammans med bland annat industripartners lämna förslag
till ett nytt forsknings- och innovationsprogram om produktdesign för resurseffektivitet. Syftet med detta initiativ är att med kunskap och innovativa idéer bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi, det vill säga ett samhälle som bygger på slutna
materialflöden.

Återrapportering 2
Samverkansorgan ska:


redovisa de viktigaste frågorna för att stärka och utveckla arbetet med länets regionala utvecklingsstrategi,



redovisa exempel och kommentera inom vilka områden samverkan sker dels med länsstyrelsen, dels med andra statliga myndigheter samt hur denna samverkan har utvecklats.

Regionala utvecklingsstrategin
Hösten 2013 startade processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för
Kronobergs län. Den politiska riktlinjen för framtagandeprocessen är hållbarhet. Syftet har varit att utarbeta ett beslutsunderlag som många olika aktörer har haft möjlighet att påverka och att samtidigt utveckla förutsättningar för genomförandet. En
blogg startades för att bidra till en transparent arbetsprocess och hittills har 5500 personer använt sidan.
Processen sker i fyra faser: En fas för att grunda arbetet augusti till oktober 2013, en
fas för att informera och föra dialog november 2013 till juni 2014, en fas för remiss
augusti-februari 2015 och slutligen beslutsfasen till och med beslut i regionfullmäktige i juni 2015.
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Under våren 2014 fördes en dialog med olika intressenter om länets utmaningar och
möjligheter: Hur är det att leva i Kronoberg idag? Hur ska det vara att leva i Kronoberg 2025? Det konkreta arbetet har gått till så att framtagandeprocessen har integrerats i de strukturer som finns för samhandling mellan olika aktörer. När aktörerna
träffats i nätverk, strategiska samtal och i anslutning till projekt har de ansvariga regionala samordnande funktioner lyft in RUS på agendan, alltså skapat utrymme för information och/eller dialog om nuläge, önskad förändring och hur vi ska ta oss dit. På
så sätt har ansvaret breddats och samtidigt har regionens aktörer lagt grunden för genomförandet. Flertalet dialoger har dokumenterats och publicerats på bloggen som
inspel från intressenterna till beslutsunderlaget. De dokumenterade mötena visar att
950 personer har deltagit under dialogfasen, varav 54 % kvinnor och 46 % män. Intressenterna representerar offentlig sektor 69 %, privat sektor 16 %, civil sektor 10 %
och akademi 6 %. Arbetsmetoden som prövas i framtagandefasen lägger grund för
genomförandefasen och är en del av RUS hållbarhetsarbete ”gröna tråden”.
Idag finns ett remissförslag för en ny regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län
2015-2025 (RUS). Målbilden för RUS är ”Gröna Kronoberg”. Den nya strategin ska
stödja utveckling som är hållbar för människor, miljö och ekonomi. Det betyder att
Kronoberg tar ställning till två utmaningsområden. Den ena avser demografi och
rumsliga strukturer och den andra näringsliv och regional ekonomi. Kronoberg 2025
ska människor kunna leva och växa i öppna och hållbara livsmiljöer. Kronobergs regionala ekonomi och vårt näringsliv ska kunna växa av och bidra till en cirkulär ekonomi med förmåga till förnyelse. För att nå målen behövs samsyn om utmaningar,
prioriteringar och mål. Sex prioriteringar föreslås och de innebär att välja väg i riktning fram mot målen: Utveckla en komplementär region; Utveckla ett inkluderande
värdskap; Satsa på barn och ungas livsvillkor; Utveckla diversifieringen; Utveckla innovationsförmågan, samt; Satsa på humankapitalet.

Samverkan med länsstyrelsen och andra statliga
myndigheter
F.d. Regionförbundet södra Småland har under de senaste åren haft ett gott samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och samarbetet har fortsatt och vidareutvecklats under 2014. Ledningarna för f.d. Regionförbundet och Länsstyrelsen har under året träffats regelbundet för att diskutera gemensamma angelägenheter. Kontinuerligt sker också möten på tjänstemannanivå mellan de båda organisationerna. I
mångt och mycket arbetar organisationerna utifrån en gemensam agenda och förstärker varandras arbete och många insatser görs med gemensamma resurser. Några exempel på gemensamma arbetsområden under 2014 är följande:


Regeringsuppdraget om Glasrikets utveckling. Regeringen beslutade 2014-1204 om ett förlängt uppdrag t.o.m. 2017.



Projektet TvärdraG, som ägts av f.d. Regionförbundet och både Länsstyrelsen och f.d. Regionförbundet har ingått i styrgruppen.



Evenemanget Mat 2014, som kommer att fortsätta med samarbete kring 2015
års arrangemang.



Handlingsplan för jämställd tillväxt, där f.d. Regionförbundet och Länsstyrelsen fört en kontinuerlig dialog.
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Arbetet med att förbereda en ASE-konferens (Association of Space Explorers) hösten 2015 och att använda denna för ett mer långsiktigt utvecklingsarbete.



I satsningen Träregion Småland medverkar både Länsstyrelsen och Region
Kronoberg i styrgruppen, tillsammans med motsvarande aktörer i övriga
Smålandslän.



Smart Housing-satsningen leds av SP och såväl region som länsstyrelse finns
representerade i dess styrgrupp.



Region Kronoberg ansvarar för att ta fram en regional utvecklingsstrategi, ett
arbete som sker i nära samverkan med Länsstyrelsen.



Region Kronoberg ansvarar för att ta fram en regional innovationsstrategi
som bland annat utgör ett underlag för den regionala utvecklingsstrategin.
Länsstyrelsen medverkar aktivt i såväl lednings- som arbetsgrupp.

Under 2014 har ett arbete påbörjats för att under 2015 nå en överenskommelse där
man tydligt identifierar ansvarsområden och samarbetsfält för Region Kronobergs
och Länsstyrelsens gemensamma regionala utvecklingsarbete.
På regional nivå sker samverkan med flera andra myndigheter inom olika områden,
både i det långsiktiga processarbetet och inom ramen för de projekt vi bedriver. Trafikverket är en viktig samarbetspart, framförallt inom ramen för de infrastrukturprojekt som bedrivs i länet, men också i arbetet med länstransportplanen och trafikförsörjningsprogrammet. Samarbetet med Trafikverket har utvecklats positivt och antalet forum och arbetsgrupper där regionen och Trafikverket samarbetar har successivt
ökat under senare år. Samarbete med andra regionala myndigheter sker bland annat
inom kompetensplattformsuppdraget. Här deltar både Arbetsförmedlingen, ESF-rådet och Linnéuniversitetet.
Regionalt är Linnéuniversitetet en viktig samarbetspart inom flera områden. Några
konkreta exempel är den regionala innovationsstrategin och den s.k. Innovationsdagen. Samverkan med Linnéuniversitetet innebär i många fall samverkan även med
Regionförbundet i Kalmar län då lärosätet är de båda länens gemensamma universitet. Under året signerade de tre parterna en överenskommelse som täcker viktiga gemensamma samarbets- och utvecklingsområden. Nationellt har samarbete under året
skett med Tillväxtverket inom flera områden och dialog har förts med företrädare för
Vinnova.
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Region Kronoberg arbetar
med ett hållbart, långsiktigt
perspektiv för utveckling,
tillväxt och en god hälsooch sjukvård som ska möta
människors behov.
www.regionkronoberg.se

13

150223

Uppföljning av
extraanslag
REGION KRONOBERG

Innehåll
Sammanfattning av resultat.......................................................................................................................................... 2
VÄX! ...................................................................................................................................................................... 2
Information Engineering Centre ....................................................................................................................... 2
Centrum för organisatorisk innovation ............................................................................................................ 2
Industrinätverk Kronoberg................................................................................................................................. 2
Förstudie – morgondagens tillväxtbolag .......................................................................................................... 3
Smart Housing ...................................................................................................................................................... 3
Framtid Kronoberg – näringslivsstrategi och implementering ..................................................................... 3
Kooperation för allas rätt att jobba ................................................................................................................... 3
Samverkan Lessebo .............................................................................................................................................. 3
Bakgrund ......................................................................................................................................................................... 4
Disposition ..................................................................................................................................................................... 4
Metod och metoddiskussion........................................................................................................................................ 5
Projektportföljen ........................................................................................................................................................... 6
Resultat ............................................................................................................................................................................ 8
Förnyelse av näringslivet.......................................................................................................................................... 8
VÄX! ...................................................................................................................................................................... 9
Information Engineering Centre .....................................................................................................................12
Centrum för organisatorisk innovation ..........................................................................................................16
Industrinätverk Kronoberg...............................................................................................................................20
Förstudie – Morgondagens tillväxtbolag ........................................................................................................23
Smart Housing ....................................................................................................................................................26
Individens omställning ...........................................................................................................................................28
Framtid Kronoberg – implementering och näringslivsstrategi ...................................................................29
Kooperation för allas rätt att jobba .................................................................................................................34
Samverkan Lessebo ............................................................................................................................................37
Avslutande reflektioner ..............................................................................................................................................40
Bilaga 1: Handlingsplan för insatser med anledning av lågkonjunkturen i Kronobergs län ...........................42
Bilaga 2: Projektportfölj..............................................................................................................................................45
Bilaga 3: Intervjupersoner ..........................................................................................................................................50

1 (50)

Sammanfattning av resultat
I följande kapitel presenterar vi en kort sammanfattning av de resultat och
effekter som genererats ur projekten som har ingått i uppföljningen.

VÄX!
• Tolv företag med tillväxtpotential genomgick en utbildning om hur man som
företagare kan maximera tillväxten. Totalt anordnades sex utbildningstillfällen.
• Före-efter undersökningen visade att insatserna gett positiva resultat i 74 %
av de variabler som undersöktes (attityd- och kunskapsfrågor i relation till
tillväxt).
• Deltagarna gav utbildningarna betyget 4,8 på en skala som löpte mellan 1-6.

Information Engineering Centre
• Vid slutet av projekttiden uppgick antalet deltagarorganisationer till 199
stycken (en fördubbling sedan 2012).
• Under projekttiden har flertalet insatser genomförts, b.la.; en
kompetenskartläggning inom den regionala IT-sektorn, en IT-mässa med
ungefär 300 deltagare samt ett kunskapsprojekt där barn och ungdomar har fått
lära sig programmering.
• I den enkätundersökning som deltagarna fått besvara uppgav över 80 % av de
svarande företagen att deras deltagande bidragit till kompetensutveckling och
förbättrade kompetensförsörjningsmöjligheter.

Centrum för organisatorisk innovation
• 51 företag deltog i projektet och erhöll någon form av utbildning inom
LEAN.
• 87 % av företagen som deltog i projektets djupare insatser svarade att de
kommer att påbörja ett förändringsarbete inom företaget som en följd av deras
medverkan i projektet.

Industrinätverk Kronoberg
• Projektledarna genomförde under projektperioden 70 företagsbesök, med
syfte att rekrytera dem till nätverket. Minst 60 % av de företag som besöktes
kom senare att bli en del av nätverket.
• Vid slutet av 2013 ingick 100 individer i nätverket och under slutet av 2014
hade antalet ökat till 130 stycken.
• Under projektperioden har flera träffar inom olika funktionsnätverk
genomförts och samverkan mellan industriföretagen i länet har ökat.
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Förstudie – morgondagens tillväxtbolag
• Under projektet besökte projektledningen flertalet olika innovationsmiljöer
och fick därmed inspiration till hur framtidens innovationsmiljö i Kronobergs
län kan utvecklas.
• Kunskaperna från besöken hos andra innovationsmiljöer diskuterades sedan
mellan regionala aktörer.
• Resultatet av förstudien är att en projektansökan kommer att färdigställas
under första halvåret 2015.

Smart Housing
• Under det första kvartalet 2015 ingick drygt 50 partners – från akademi,
näringsliv samt det offentliga – i projektet.
• I början av 2015 hade 15 delprojekt genomförts, b.la. hade en
bostadsprototyp, som visar på hur det framtida boendet kan se ut, tagits fram.

Framtid Kronoberg – näringslivsstrategi och implementering
• Vid projektslut hade en näringslivsstrategi, med syfte att tydliggöra hur
företagen i regionen kan bidra till att minska ungdomsarbetslösheten, tagits
fram i samråd med näringslivet.
• I början av 2015 hade fem av åtta kommuner valt att implementera de
metoder som projektet använt för att stävja ungdomsarbetslösheten. Detta
betyder att dessa kommuner idag finansierar en samverkanslösning när det
gäller dessa frågor.

Kooperation för allas rätt att jobba
• Totalt erhöll 20 grupper rådgivning om hur man kan starta nytt eller utveckla
ett befintligt kooperativ.
• Ungefär 200 personer fick information om att driva kooperativ.
• Under projekttiden kom 65-70 personer att få en sysselsättning, till
huvuddelen inom sociala/idéburna kooperativ.

Samverkan Lessebo
• Under projekttiden genomfördes flera aktiviteter, exempelvis arbetsmässa och
utbildning om hur man startar företag, riktade mot personer som varslats.
• 154 personer mottog omställningsstöd, och fick därmed individuellt stöd för
att finna nytt jobb eller stöd med att påbörja en utbildning.
• Under första kvartalet 2015 hade 80,5 % av de som erhöll omställningsstöd
genom projektet funnit en ny sysselsättning, varav en majoritet återgått till
arbete.
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Bakgrund
Kronobergs län är en liten och ytterst öppen ekonomi. Ungefär var femte
person arbetar inom den exportintensiva industrisektorn. Strukturen skapar en
hög konjunkturkänslighet och ett stort beroende av starka exportmarknader.
När den globala ekonomiska krisen inträffade kom länet att, tillsammans med
andra län med en liknande struktur, att drabbas särskilt hårt. Sysselsättningen
minskade drastiskt, särskilt i de mindre kommunerna. Den påföljande
eurokrisen har sedan hämmat återhämtningen i länet och under 2012 sjönk
sysselsättningen ytterligare.
Den, jämfört med andra länder i Europa, förhållandevis goda utvecklingen i
Sverige under den senaste femårsperioden kan främst förklaras utifrån en
tillväxt inom tjänste- och servicesektorn. Dessa sektorer drivs främst av
inhemsk konsumtion och befolkningsrika regioner har därmed, generellt sett,
haft en starkare utveckling än glesare regioner där exporten är, relativt sett, av
större betydelse för sysselsättningen.
De regionala obalanserna, som efter krisen blivit tydligare, understryker de
omställningsbehov som finns i glesare regioner. För att möta ett ökat globalt
konkurrenstryck behöver branschstrukturen i mindre orter diversifieras och
produktionen bli mer konkurrenskraftig. Enklare sysselsättningar inom den
varuproducerande sektorn tenderar att outsourcas till låglöneländer eller
ersättas via automatiseringar, samtidigt som nya sysselsättningstillfällen inom
andra sektorer tenderar att växa fram inom andra geografier.
Ovan är ett resultat av en ständigt pågående strukturomvandling. Resurser
allokeras dit de gör mest nytta och i en allt mer öppen värld är spelplanen
global. För att möta utmaningarna krävs dels att nya sysselsättningar inom nya
branscher växer fram i Kronobergs län, dels att det tillgängliga
arbetskraftsutbudet rustas för att kunna erhålla de kompetenser som krävs för
att ställa om näringslivet till att bli mer kunskapsdrivet och konkurrenskraftigt,
inte minst är detta viktigt inom den varuproducerande sektorn.
Med anledning av den ovan redovisade lågkonjunkturen och dess efterföljande
effekter i länet beslutade regeringen att utbetala ett extraanslag till särskilt
drabbade regioner. De extra medlen hade som syfte att stärka aktuella regioners
omställningsförmåga. Totalt tillföll 10 mkr Kronobergs län, varav 6,5 mkr till
dåvarande Regionförbundet södra Småland (numera Region Kronoberg), och
3,5 mkr Länsstyrelsen Kronoberg.
Föreliggande rapport är en redovisning av hur dåvarande Regionförbundet
södra Småland disponerat sina medel.

Disposition
I det första kapitalet följer en kortare metoddiskussion om hur uppföljningen
av de olika projekten genomförts. Här presenteras även en generell diskussion
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om metodmässiga hänsynstaganden som är viktiga att göra i samband med
uppföljningar och utvärderingar.
I det andra kapitlet följer en sammanfattande redovisning av den handlingsplan
som upprättades i samband med extraanslaget. Återgivningen kan betraktas
som en sammanhållen programlogik av de olika projekten.
I det tredje kapitlet följer en resultatredovisning, det empiriska utfallet, av de
olika projekten. För respektive projekt som studerats redovisas genomförda
aktiviteter, vilka kortsiktiga effekter som identifierats och en diskussion om
långsiktiga effekter.
I det fjärde och avslutande kapitalet följer en helhetsbedömning av insatserna
och en diskussion om framtida utmaningar.

Metod och metoddiskussion
I samband med den förra redovisningen till Näringsdepartementet lät vi bifoga
en uppföljningsplan för de projekt som erhållit medel från extraanslaget. Det är
denna uppföljningsplan som har utgjort grunden för föreliggande rapport.
Att avgöra vilka effekter en viss insats genererat i samhället är svårt. Ett isolerat
experiment låter sig sällan göras och ett visst uppmätt resultat kan bero på en
rad omständigheter som inte har med den undersökta insatsen att göra.
Däremot är det möjligt att via olika metoder föra ett resonemang om
sannolikheten att en viss insats lett till ett visst resultat – oftast stannar
diskussionen vid en form av rimlighetsbedömning.
För att uttala sig om långsiktiga effekter på samhällsnivå är det viktigt att beakta
tidsperspektivet. Att påverka samhällsprocesser tar lång tid och sker i flera led –
allt omgivet av en omvärldskontext som påverkar utfallet. Av de insatser som
studerats i denna rapport har många av dem nyligen avslutats Bedömningarna
av insatsernas långsiktiga effekter är därför i viss mån osäkra. För att kunna
göra så kvalificerade bedömningar som möjligt har vi återskapat respektive
projekts insatslogik och utifrån den och insamlad empiri gjort bedömningar om
de mer långsiktiga effekterna. Nedan åskådliggörs det frågebatteri som har
använts:






Hur ser projektets insatslogik ut?
Har aktiviteterna genomförts i enlighet med projektplan?
Har aktiviteterna genererat några kortsiktiga effekter?
Givet utfallet på kort sikt – är det troligt att de långsiktiga målen uppnås?
Har projektet förankrats i andra processer?

Det finns en lång rad olika verktyg att använda för att få kunskap om resultat
och effekter. I föreliggande rapport har dokumentstudier, samtalsintervjuer och
enkätundersökningar utgjort primärt underlag för redovisade slutsatser. Mer
långsiktiga effektbedömningar baseras på en form av ”skuggkontroll”, där
centrala aktörer med insikt i insatserna har bedömt den långsiktiga nyttan,
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kompletterat med vår egen analys som vägt in omvärldseffekter och
erfarenheter från tidigare uppföljningar.

Projektportföljen
Av de 6,5 mkr Region Kronoberg tilldelades av extraanslaget har 99 % av
medlen tilldelats tio olika projekt. Nio av projekten var vid utgången av 2014
avslutade. På ett övergripande plan kan projekten delas in i två olika kategorier:
Projekt som syftar till att främja existerande/nya företag och projekt som syftar
till att främja individens omställning. Respektive kategori bemöter olika delar av
de utmaningar en strukturomvandling medför.

Neddragningar

Strukturomvandling

Individens omställning

Nya
sysselsättningstillfällen

Modell: Schematisk skiss över strukturomvandlingens förlopp
Modellen ovan visar en schematisk skiss över hur förloppet av en
strukturomvandling kan förstås. Globalisering, teknikutveckling, ökad
konkurrens och förändrad efterfrågan är drivkrafterna bakom synbara
förändringar, exempelvis nedläggningar av företag inom en viss bransch. Av
neddragningarna följer att individer blir utan arbete och i behov av att finna ett
nytt. För att inte strukturell arbetslöshet ska uppstå krävs dock att nya
sysselsättningar växer fram i regionen. För att så ska ske krävs en god
innovationsförmåga och att nya företag växer fram inom nya näringar, men
även att existerande företag stärker konkurrenskraften.
Men för att de friställda individerna ska kunna ta de arbeten som växer fram
inom nya och existerande näringar krävs att de innehar de kompetenser som
efterfrågas på arbetsmarknaden. En annan viktig aspekt är att informationen
mellan den tillgängliga arbetskraften och arbetsgivaren är tillräckligt god för att
förebygga friktionsarbetslöshet. Här är det viktigt med en väl uppbyggd
samverkan mellan olika organisationer.
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Utifrån ovan resonemang kan sex av de tio beviljade projekten sägas tillhöra
kategorin projekt som syftar till att främja sysselsättning inom existerande/nya företag, och
tre till kategorin projekt som syftar till att främja individens omställning (Se: Bilaga 1
för den ursprungliga handlingsplanen). I den senare kategorin ingår projekt som
dels riktat insatser direkt till individer, dels genomfört insatser som syftat till att
stärka samverkan mellan olika organisationer som arbetar med att få individer,
som ofta står långt från arbetsmarknaden, i sysselsättning. I tabellen nedanför
följer en övergripande presentation av de olika projekten och hur de svarar till
de två huvudutmaningarna (Se: Bilaga 2 för mer preciserad information av
respektive projekt):
Utmaning

Förnyelse av
näringslivet.

Insats

Effekter på kort sikt

Effekter på långsikt

VÄX!

Ökad kunskap om
tillväxtstrategier bland
deltagande företag

Ökad omsättning inom
deltagande företag

Information Engineering
Centre

Ökad samverkan och
kunskap inom ITsektorn bland deltagande
företag

Ökad omsättning inom
deltagande företag

Centrum för organisatorisk
innovation

Ökad kunskap om
innovationsstrategier
bland deltagande företag

Ökad omsättning inom
deltagande företag

Smart Housing

Ökad samverkan och
kunskap om
innovationsstrategier
bland deltagande företag

Ökad omsättning inom
byggsektorn

Industrinätverk Kronoberg

Ökad samverkan och
kunskap inom
industrisektorn bland
deltagande företag

Ökad omsättning inom
deltagande företag

Förstudie morgondagens
tillväxtbolag

Ökad kunskap om
innovationsmiljöer

Utvecklad
innovationsmiljö/
Fler tillväxtbolag

Framtid Kronoberg –
implementering

Ett implementerat
arbetssätt hos deltagande
aktörer för att möta
ungdomsarbetslöshet

Minskad
ungdomsarbetslöshet
hos deltagande aktörer

Framtid Kronoberg –
näringslivsstrategi

Ökad samverkan mellan
deltagande
organisationer och
näringsliv

Minskad
ungdomsarbetslöshet
hos deltagande aktörer

Samverkan Lessebo

Ökad samverkan mellan
deltagande aktörer och
näringsliv

Minskad arbetslöshet
hos deltagande aktörer

Kooperation för alls rätt
att jobba

Ökad kunskap om
kooperative metoder
bland deltagarna

Ökat antal sysselsatta
inom kooperativen

Individens omställning

Samhällseffekter

Ökat antal arbetsställen
per 1000 invånare
Ökad produktivitet
(BRP/sysselsatt)

Ökad sysselsättningsgrad

Tabell 1: Projektportföljen
Tabellen ovan kan förstås som en förenklad programlogik av de projekt som
har ingått i denna rapport. Längst till höger redovisas de samhällseffekter som
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projekten syftar till att resultera i på lång sikt, dessa är sammankopplade med de
mål som finns i den regionala utvecklingsstrategin för Region Kronoberg. För
att nå de långsiktiga samhällseffekterna krävs dock att implementeringen av
respektive projekt faller ut på ett sådant sätt att de resultat som i teorin ska
genereras inom respektive projekt de facto uppnås. En förutsättning för så ska
ske är att de kortsiktiga effekterna nås, som i sin tur ska resultera i de mer
långsiktiga effekterna inom respektive projekt.
I föreliggande rapport är det främst de kortsiktiga effekterna, givet den tid som
har gått sedan projekten avslutats, som har undersökts. Men en bedömning
kommer även att ske huruvida det är sannolikt att projekten kommer att
resultera i de mer långsiktiga effekterna. Återigen är det viktigt att anmärka att
en sådan bedömning i detta skede stannar vid att vara en kvalificerad
bedömning, inte en utlovad effekt.

Resultat
I föreliggande kapitel följer en redovisning av de resultat som har uppnåtts
inom respektive projekt. Redovisningen är uppdelad i två huvudspår; förnyelse av
näringslivet och individens omställning, baserat på de två huvudutmaningar
strukturomvandlingen medför.
I anslutning till respektive projekt sker en kortare redovisning av dess
projektlogik. Denna har använts som en grund för resultatredovisningen och
kan förstås som ett teoretiskt ramverk för den empiriska prövningen av
respektive projekt. För sedan följer en redovisning av vilka insatser som har
genomförts, vilka resultat som har uppnåtts på kort sikt och en bedömning – givet
identifierade resultat på kort sikt – som kan förväntas på lång sikt.
Avslutningsvis diskuteras det empiriska utfallet i förhållande till den på förhand
uppställda projektlogiken.
I det avslutande avsnittet i detta kapitel följer en generell resultatdiskussion och
en kortare reflektion om de lärdomar som har gjorts av programinsatsen som
helhet.

Förnyelse av näringslivet
För att bemöta de neddragningar som följde med den ekonomiska krisen och
påföljande lågkonjunktur initierades totalt sju projekt med syfte att främja
förnyelse och omställning inom näringslivet i Kronobergs län. Projektägarna till
projekten fördelar sig mellan sju olika aktörer.
Tre av projekten har riktats mot en särskild bransch (IT-, bygg- och
industrisektorn), fyra av dem har haft ett mer brett anslag utan hänsyn till
branschtillhörighet. Fem av projekten har främst syftat till att främja
omställning och förnyelse inom existerande företag, två av dem till att stimulera
framväxten av nya företag.
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Sett till hela projektportföljen har, utifrån en ekonomisk synvinkel, tonvikten
legat inom denna del av programmet – drygt 80 % av medlen har tillfallit något
projekt inom denna kategori.

VÄX!
Projektnamn

Projektägare

Beviljad
summa

Syfte

Förväntat resultat

Förväntade effekter
(kort-, medel-, lång)

VÄX!

ALMI

496 400

Skapa fler växande
företag genom att
stödja 12 företag
med potential och
uttalad målsättning
att växa.

Screening av lämpliga
företag

Ökad insikt och
kunskap hos
deltagande företag
om hur ökad tillväxt
kan nås i respektive
företag

12 deltagande företag
X antal genomförda
kurser

Fördubblad
omsättning med
bibehållen lönsamhet
i deltagande företag
Totalt 50 nya
arbetstillfällen i
deltagande företag

Bakgrund och syfte
Syftet med projektet var att främja antalet tillväxtbolag i regionen. Det finns
olika definitioner på vad som utgör ett tillväxtbolag, men i sammanhanget var
det kvantitativa målet att deltagande företag, på sikt, skulle öka sin omsättning
och antalet anställda. Motiveringen till projektet var att en stor del av
sysselsättningstillväxten under de senaste åren uppkommit i så kallade
”snabbväxande företag”.
För att nå målen var det viktigt för projektledarna att identifiera tolv företag
med förmåga och vilja till att växa. Därför planerades en initial
screeningprocess, med ambition att identifiera potentiella vinnare. För att få
bolagen att växa erbjöd projektet en längre utbildningssession, som innehöll en
rad olika föreläsningar och seminarier om hur framgångsrika företag agerar.
Tanken var att deltagarna, genom att tillgodogöra sig aktuell kunskap om
tillväxtbolag, i ett senare skede skulle tillämpa kunskaperna inom sitt eget
företag och därmed, på sikt, öka tillväxten inom det.
Aktiviteter och resultat
Den första tiden av projektet ägnades åt att skapa intresse för utbildningen. Alla
företag i länet med 10-49 anställda fick därför en inbjudan till en
inspirationsföreläsning som berörde utbildningens innehåll. Även
näringslivscheferna i de olika kommunerna uppmuntrades till att meddela
företagen om att delta. Insatsen fick utdelning och projektledarna kunde, efter
fördjupade analyser av respektive företag, välja ut tolv stycken som de fann
lämpliga till att ingå i utbildningen.
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Efter urvalsprocessen initierades ”screeningprocessen”, där de främsta hirderna
för tillväxt inom respektive företag identifierades. Screeningen skedde i dialog
mellan företagsrepresentanter och tjänstepersonal från ALMI. Underlaget från
screeningen skickades sedan till den person som har genomfört de sex olika
utbildningstillfällena. Denne använde underlaget för att sy samman en
målgruppsanpassad utbildningsserie.
Sex olika utbildningstillfällen genomfördes sedan och respektive pass pågick
under sju timmar. Föreläsningarna var förlagda ute hos de olika företagen och
avhandlade olika teman; attityd till tillväxt, finansieringsstrategier, säljstrategier,
ledarskap och organisation. Utöver föreläsningarna erbjöds deltagarföretagen
individuellt processtöd, exempelvis måls- och visionsövningar,
värderingsövningar, utvärdering av nya affärsområden, ägarväxlingsplanering
och så vidare. Sammantaget erbjöds de olika deltagarna en förhållandevis
omfattande arsenal av insatser – både i grupp och individuellt.
I samband med varje utbildningstillfälle lät projektledaren deltagarna
genomföra en enklare enkätuppföljning. Resultaten från dessa visar att
deltagarna ansåg att samtliga utbildningar i snitt förtjänade, på en skala 1-6,
betyget 4,8 och föreläsaren erhöll betygsvärdet 5 – värdena får betraktas som
höga. Utöver de kvantitativa omdömena hade deltagarna möjlighet att lämna
skriftliga kommentarer om utbildningarna. Av dessa framkommer att flera av
deltagarna var nöjda med föreläsaren, att nätverkandet med andra företagare var
givande och att användning av konkreta exempel i undervisningen var
utvecklande.
Några av kommentarerna har förslag på förbättringar inför framtiden. Det
vanligaste förbättringsförslaget är att programmet borde innehålla än fler
konkreta exempel. Ett annat förslag som ofta återkommer är att föreläsningarna
ibland tenderade att bli något för repetitiva, och att tiden i viss utsträckning
hade kunnat brukas på ett mer effektivt sätt.
Bedömning av effekter på kort- och lång sikt
För att fånga upp de kortsiktiga effekterna av insatserna har genomförde vi en
enkätundersökning enligt före-efter-metoden. Detta innebär att vi delade ut en
undersökning innan själva insatserna genomfördes och en efteråt. Differensen
mellan resultaten på undersökningarna, som innehöll samma frågor vid båda
tillfällen, har vi sedan tolkat som effekten av insatsen. Undersökningen var en
totalundersökning som samtliga deltagande företag fick besvara.
Enkätundersökningen innehöll 19 olika påståenden som deltagarna var tvungna
att ta ställning till. Påståendena baserades på de kunskaper som utbildningen
syftade till att förmedla – som bas till frågorna fanns de teorier som Thomas
Ahrens utmejslat under sina studier om snabbväxande företag. Deltagarna
kunde alltså ge, utifrån vad utbildningen ville förmedla, ”rätt” eller ”fel” svar.
Om utbildningen haft någon effekt borde därför antalet ”rätt” svar ha ökat
jämfört med den första enkätundersökningen.
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Resultaten från enkätundersökningarna visar att insatserna till övervägande del
har haft en positiv effekt vad gäller deltagarnas attityd till och kunskap om
tillväxt och företagande. Av de 19 påståenden som enkätundersökningarna
innehöll har svarsvärdena i 74 % av fallen utvecklats i önskvärd riktning. Med
önskvärd riktning avses här att deltagarna efter avslutad insats i högre
utsträckning än innan insatsens genomförande svarade i enlighet med de
tillväxtteorier som har utgjort grunden för utbildningen. Nedanför ett faktiskt
exempel på ett påstående från undersökningen:
Påstående: Man bör sträva efter att sprida företagets risker genom att öka sortimentet
av produkter eller tjänster

Innan projektet startade uppgick medelvärdet på denna fråga till 3,4 och
medianen till 4 (5= Instämmer helt, 1= Instämmer inte alls), efter avslutad
insats till 2,8/2. Att en större del av deltagarna tog någon form av avstånd till
påståendet efter insatsen var i enlighet med det åsyftade, då forskningen visar
att tillväxtbolag i hög utsträckning fokuserar på en huvudprodukt som kan
produceras i stor volym.
Helhetsbedömningen av projektet är att insatserna har resulterat i att de
kortsiktiga målen i stor utsträckning har uppnåtts. Deltagarna vittnar, i hög
utsträckning, om att insatserna varit givande och lärorika. De goda kvalitativa
omdömena i kombination med uppmätta effekter vad gäller attityder och
kunskaper pekar på att de kortsiktiga resultat som krävs för att nå de mer
långsiktiga projektmålen har förutsättningar att nås i framtiden – men utfallet,
det vill säga växande företag, är beroende av en rad andra omvärldsfaktorer.
Ett bestående resultat av insatserna är att de medverkande företagen har byggt
upp kunskap och nätverk sinsemellan, som kan komma att aktiveras även efter
projektets slut. En lärdom för organisationen som anordnat utbildningen är att
det är av stor betydelse att genomföra en initial screening som sedan kan utgöra
ett underlag för kommande insatser. Tillvägagångssättet ska tillämpas inom
andra typer av projekt som organisationen ska driva i framtiden.
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Information Engineering Centre
Projektnamn

Projektägare

Beviljad
summa

Syfte

Förväntat
resultat

Förväntade
effekter (kort-,
medel-, lång)

Information
Engineering
Centre

IEC

500 000

Bygga upp och
etablera
klusterinitiativ
på IT-området.

Minst 70
medlemmar och
ordnad
finansiering.

Ökad samverkan
mellan företagen och
ökad kunskap om
regionala behov.
Ökad tillgång till
kompetensutveckling,
förbättrad
kompetensförsörjning
och gemensamma
forskningsprojekt.
Nya företag inom ITsektorn och fler
arbetstillfällen inom
företagen som deltar
i projektet

Bakgrund och syfte
Under det senaste decenniet har IT-sektorn kommit att bli en av de största
näringarna i Kronobergs län. Tillväxten inom sektorn har varit god även under
lågkonjunkturen och företagen inom den verkar främst inom
mjukvaruteknologi. Projektet Information Engineering Centre har som syfte att
skapa ett kluster där de olika IT-företagen i regionen samlas och förstärker
varandra. Målet med arbetet är att IT-företagen ska nå ökad tillväxt genom de
aktiviteter klustret tillhandahåller. Linnéuniversitetet utgör en viktig del av
arbetet och klustret fungerar som en nod mellan akademin, det offenliga och
näringslivet.
I en allt mer globaliserad värld, där gränserna blir allt mer flytande och
konkurrensen mellan olika geografier ökar, är det viktigt att utveckla lokala
kunskapsmiljöer. Ett framgångsrikt kluster manifesteras genom att det fungerar
som ett klister; dels attraherar det företag inom en viss nisch att etablera sig
inom regionen, dels bidrar det till att få företag att stanna kvar i regionen.
Genom att nå en kritisk massa med företag inom en viss nisch är det möjligt,
trots ett litet befolkningsunderlag, att nå agglomerationsfördelar inom vissa
branscher. Med detta menas att företag lär sig av varandra, får god tillgång till
kompetensförsörjning och kan dela kostnader med varandra. Vidare gäller även
att med en kritisk massa företag inom en viss nisch är det enklare för de olika
företagen att specialisera sig inom en viss inriktning.
Aktiviteter och resultat
Under projektperioden har en rad olika aktiviteter genomförts. Många av
aktiviteterna har syftat till att på ett indirekt sätt skapa samverkan mellan de
ingående företagen.
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Genom att tillhandahålla en mötesplats, som lockar centrala aktörer inom
sektorn, är förhoppningen att sätta igång händelsekedjor som ibland är svåra att
förutse på förhand. Exempelvis kan möten och ett stärkt socialt kapital mellan
deltagarna bidra till att minska transaktionskostnaderna mellan dem – därmed
förbättras förutsättningarna för ett kunskapsutbyte som främjar lärande och på
sikt tillväxt.
En viktig del av projektet har varit att utöka medlemsbasen – ett framgångsrikt
kluster kräver att centrala företag är involverade. I början av 2015 hade
organisationen 199 organisationer och företag – en fördubbling sedan 2012.
Det är svårt att identifiera någon särskild aktivitet som kan förklara att antalet
företag ökat. Troligen beror ökningen på en kombination av de insatser som
har genomförts och att kännedomen om klustret har med tiden har ökat.
Nedan följer ett någorlunda representativt urval av de aktiviteter som har
genomförts inom klustret under projekttiden.
En aktivitet som har genomförts inom ramen för projektet är Ungdomar och
digital innovation. Här har olika IT-företag tillsammans med offentliga aktörer
skapat en plattform för barn som är intresserade av att lära sig programmering
på ett kul och tilltalande sätt. Grundtanken med projektet har varit att öka
intresset för IT-sektorn och öka barnens kunskap om ny teknik. Projektledaren
menar att näringslivet har visat ett stort intresse för aktiviteten. Olika företag
har ställt upp med handledare som, utan ersättning, har varit ledare under
utbildningssessionerna.
I projektet har en kompetenskartläggning av den regionala IT-sektorn
genomförts. Huvudsyftet med undersökningen var att öka kunskapen om hur
sektorn klarar sin kompetensförsörjning – vilka utbildningar har de anställda?
Vilka kompetenser råder det brist på? Det framtagna underlaget har använts
och kommer att användas som ett kunskapsunderlag när klustret ska anordna
olika insatser som syftar till att stärka matchningen inom IT-sektorn.
Respondenterna i undersökningen var de IT-företag som är medlemmar i
klustret.
Några större events har anordnats inom ramen för projektet. Ett sådant var
Webbdagarna, som anordnas i flera större städer. IEC var medarrangör för
dagarna i Växjö som hade ungefär 300 besökare, varav de flesta av dem kom
från IT-sektorn. Under dagarna fick deltagarna lyssna till olika föreläsare, men
det bjöds även möjlighet till att skapa kontakter med andra aktörer inom ITsektorn.
I övrigt har ett flertal aktiviteter med syfte att främja samverkan mellan akademi
och näringsliv genomförts. Exempelvis har man sammanfört företag med
forskare och tittat på hur IT kan hjälpa till att utveckla den aktuella branschen
som företaget är verksamt inom. Forskare inom IT har även fått möjlighet att
berätta om sina studier för deltagarna i klustret.

13 (50)

Utöver ovan aktiviteter har ett flertal aktiviteter med huvudsyftet att
sammanföra aktörerna på ett mer informellt sätt genomförts. Tanken med
dessa aktiviteter har varit att stärka de sociala banden mellan aktörerna.
Bedömning av effekter på kort och lång sikt
Det har under lång tid pågått en diskussion om hur man utvärderar
klustersatsningar. Konklusionen av diskussionerna är att en klusterutvärdering
antingen kan ha ett processanslag eller ett effektanslag. Med det förra menas att man
som utvärderare försöker mäta hur medlemmarna upplever nyttan med klustret
med hänsyn till ökad samverkan, ökad kunskap och så vidare. Med det senare
menas att man som utvärderare snarare fokuserar på att mäta, genom olika
nyckeltal, hur väl företagen i klustret utvecklats jämfört med en kontrollgrupp
som inte ingår i klustret. I föreliggande utvärdering är det processanslaget som har
använts, det vill säga medlemsföretagens upplevda nytta av medverkan i
klustret.
Anledningen till att processanslaget använts är främst tidsaspekten. Det är inte
troligt att insatserna i detta skede har resulterat i någon signifikant effekt vad
gäller omsättning och vinst inom företagen, utan mer troligt är att insatserna
möjligen resulterat i mer kortsiktiga effekter (ökad kunskap, ökad samverkan
osv). För att ta reda på om några kortsiktiga effekter uppnåtts en
enkätundersökning genomförts, där de deltagande företagen fått göra en
nyttobedömning av deras deltagande i klustret.
Överlag menar en av de projektansvariga att engagemangen hosmedlemmarna
har ökat under projektperioden. Fler företag är medlemmar i organisationen
och en större andel än tidigare medverkar under olika aktiviteter.
I den enkätundersökning som har utsänts under projektperioden uppger 86 %
av de svarande1 företagen att deras medlemskap i IEC har bidragit till
kompetensutveckling, 84 % av företagen menar att aktiviteterna bidragit till att
möjligheterna göra bra rekryteringar ökat och en majoritet av företagen anser
att IEC relativt väl bidragit till en ökat samverkan mellan akademi, offentlighet
och näringsliv. Vidare uppgav hälften av företagen att IEC bidragit till att stärka
företagets konkurrenskraft och de flesta av företagen menade att medlemskapet
bidragit till nya affärskontakter.
I enkätundersökningen framkommer dock att företagen överlag inte anser att
IEC har bidragit till att antalet sysselsättningstillfällen i företagen ökat. Svaret
kan, med hänvisning till ovan redovisade svar, tolkas på en rad olika sätt. Att
konkurrenskraften stärks behöver inte betyda att antalet anställda ökar, att det
har gått för kort tid för att företagen ska expandera och så vidare. Svaret kan
även innebära att företagen de facto har ökat antalet anställda, men att IEC inte
har bidragit till detta. Som helhet har IT-sektorn i länet växt under de senaste
åren.

Svarsfrekvensen uppgick till 24,5 % (49 svar, varav 31 stycken var företag). Bortfallet
har inte analyserats närmre. Projektledaren bedömer dock att de som svarat utgör en
representativ grupp för företagarna.
1
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Den genomförda enkätundersökningen visar att de svarande företagen i relativt
hög utsträckning anser att deras medverkan i IEC bidragit till positiva effekter
på kort sikt. Vad gäller mer långsiktiga effekter är det svårt att avgöra i vilken
mån dessa kommer att uppträda. Men att en stor del av företagen uppger att
deras medverkan bidragit till ökad kompetensutveckling och ökad samverkan
indikerar att det finns en potential för att insatserna på sikt ska resultera i en
mer konkurrenskraftig IT-sektor i länet.
Ett processmål för projektet var att IEC efter projektslut skulle ha uppnått en
”ordnad finansiering”. Projektet har sedan starten finansierats av en rad olika
aktörer, primärt från akademin och det offentliga – näringslivsdeltagare har inte
behövt betala medlemsavgift.
Efter projekttiden har ingen permanent finansieringslösning skapats, utan
fortsatt kommer IEC att delfinansieras med projektmedel och medlemskapet är
fortfarande avgiftsfritt. En av de projektansvariga bedömer dock att i dagsläget
är ungefär hälften av de nuvarande medlemmarna beredda att finansiera den
framtida verksamheten och i kommande projekt är ambitionen att få
medlemmarna att erlägga en avgift som tillsammans med andra intäktskällor på
sikt ska säkra finansieringen av klustret. En förutsättning för att klustret ska nå
en ordnad finansiering är att medlemmarna upplever att medlemskapet
berättigar kostnaden. Givet resultaten från enkätundersökningen och den goda
medlemstillströmningen bedöms utsikterna för detta som goda.
Den sammanvägda bedömningen av projektet är att insatserna har bidragit till
att nå kortsiktiga effekter. En stor del av de företag som besvarat
enkätundersökningen menar att organisationen bidragit till ökad
kompetensutveckling, stärkt samverkan och ökad tillgång till
kompetensförsörjning. Utifrån dessa resultat finns det därför skäl att anta att
organisationen på sikt kommer att bidra till mer långsiktiga effekter, exempelvis
ökad sysselsättning och stärkt konkurrenskraft inom IT-sektorn. Först om
några år kommer sådana effekter vara möjliga att mäta, exempelvis genom att se
till hur företagen i organisationen har utvecklats jämfört med en kontrollgrupp.
Men för att nå de mer långsiktiga effekterna är det nödvändigt att
organisationen finner en långsiktigt och hållbar finansiering av verksamheten
och för att göra det är det viktigt att medlemmarna anser att klustrets aktiviteter
är av stor nytta för dem.
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Centrum för organisatorisk innovation
Projektnamn

Projektägare

Beviljad
summa

Syfte

Förväntat resultat

Förväntade effekter
(kort-, medel-, lång)

Centrum för
organisatorisk
innovation

Ljungby
kommun

812 500

Skapa ett regionalt
centrum för
organisatorisk
innovation i
Ljungby.

Etablerat centrum

Ökad kunskap hos
deltagarna om LEANmetodiken.

Minst 15 företag/
offentliga
verksamheter och
minst 200 personer
ska ha genomgått
utbildning kopplat till
centrat under
projektperioden.

Företagarna
implementerar LEANmetoder i sina företag
Ökat förädlingsvärde
hos medverkande
företag

Ökad kunskap/insikt
hos deltagande
aktörer

Bakgrund och syfte
Globaliseringen har inneburit både hinder och möjligheter. Hinder i den
meningen att företagen på den regionala arbetsmarknaden konkurrerar med
företag utanför Sveriges gränser, möjligheter i den meningen att chanserna att
sälja till nya marknader har ökat. Men en förutsättning för att bevara
konkurrenskraften i regionen är att företagen i Kronobergs län – till stor del
små- och medelstora inom den varuproducerande sektorn – uppvisar en god
omställnings- och innovationsförmåga. Med ökad konkurrens från utlandet
ökar behoven av kostnadseffektiva organisationer där nya idéer kan växa fram
och materialiseras.
Projektet Centrum för organisatorisk innovation syftade till att stärka
konkurrenskraften hos små- och medelstora företag, främst genom att erbjuda
utbildningar inom organisatorisk innovation; exempelvis hur man som
företagare kan arbeta med LEAN-metoden. För att kunna erbjuda företagarna
ett rikt utbud av utbildningar inom olika områden var ambitionen med
projektet att sammanbinda redan befintliga – främst från högskolor –
kompetenser inom området och sedan hjälpa till med att distribuera ut dem till
företagarna. På sikt är målet att centrat ska främja konkurrenskraften och
tillväxten i regionens företag.
Aktiviteter och resultat
Totalt kom drygt 50 företag att delta i projektet. Det höga deltagarantalet – som
vida överträffade deltagarmålet – menar projektledaren, berodde främst på att
projektet samverkat med en rad andra organisationer för att nå ut till deltagare
och att de själva sökt upp företagen och informerat dem om de utbildningar
som skulle komma att erbjudas inom projektet. Under den här
”uppsökningsperioden” insåg projektledaren att intresset var högre än
förväntat, men även att relativt många företag önskade att delta i lite kortare
kurser och utbildningar än de som erbjöds. Av detta följde en anpassning av
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projektet – även lite kortare utbildningar och kurser kom att genomföras. Detta
innebar att projektet kom att erbjuda både kortare och mer djupa
utbildningsinsatser.
Projektledaren har i projektet fungerat som en form av lots, med uppdrag att få
företag i regionen till att delta i olika kompetenshöjande insatser, som med
nödvändighet inte alltid anordnats av projektet som sådant. I de flesta fallen har
aktörer från högskolan varit de som har hållit i de olika utbildningarna, i några
av fallen har det varit andra externa utbildningsaktörer. Men via projektet har
deltagarna erbjudits en plattform att samverka utifrån och en kontakt med en
samordnare som har ombesörjt att företagen fått de utbildningar som har
efterfrågats. I viss utsträckning har projektledaren ansvarat för att ”sälja in”
nödvändigheten av utbildningar till företagarna.
Under projekttiden har projektledaren anordnat en rad olika seminarier,
utbildningar och studiebesök och informationsmöten. Som ett led i
uppbyggnaden av centrat har företagen, som ska ingå som en del av det, fått
möjlighet att träffa varandra – ibland ute hos någon företagare. Detta initiativ
har varit uppskattat och fått deltagarna mer engagerade till att delta i
utbildningar och utbyta erfarenheter med varandra.
En del av projektet har syftat till att stärka samverkan mellan projektet och
redan befintliga organisationer, för att på sikt kunna erbjuda en kunskapsmiljö
som existerar även efter projekttiden. Projektledaren bedömer att detta arbete
har varit lyckosamt, inte minst med anledning av att samarbetet med olika
utbildningsinstitutioner och tekniknoder har ökat. Förhoppningen är att den
uppbyggda samverkan i framtiden ska underlätta sammankopplingen mellan
utbildningar och det regionala näringslivet.
En central utbildning som projektledaren har förmedlat till de regionala
företagen, och som har anordnats inom ramen för projektet, är Produktionslyftet
som Chalmers är utbildningsansvarig för. Denna insats, menar projektledaren,
är en av de mer omfattande som projektet har förmedlat till de regionala
företagen. Alla av de deltagande företagen har inte valt att delta i
Produktionslyftet, utan har istället genomgått kortare utbildningar om LEANmetoden. Däremot har projektledaren haft flera möten med olika företag där en
eventuell framtida medverkan i produktionslyftet har diskuterats.
Bedömning av effekter på kort och lång sikt
Av projektbeskrivningen framgår att en viktig del av projektet är att slussa de
regionala företagen till att delta i olika utbildningar. Denna ambition har i
varierande grad uppnåtts. Det råder en viss spridning på i vilken utsträckning de
deltagande företagen har närvarat på de olika utbildningar och många av dem
har valt att inte ingå i produktionslyftet – som är den djupare
utbildningsinsatsen som har erbjudits inom ramen för projektet. Istället har det
varit vanligare att företagen deltagit i kortare utbildningsinsatser; några av dem
har varit närvarande på flera sådana pass, andra bara ett fåtal.
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Men givet detta har ett flertal företag i regionen kommit att genomgå olika
utbildningsinsatser som en följd av att projektet informerat företagen om
möjligheten att delta i dem. De deltagande företagen har nästan uteslutande
kommit från Ljungby kommun. För att ett framtida centra ska ha ett regionalt
mervärde är det viktigt att i högre utsträckning än under projektet arbeta med
att rekrytera företag även från andra kommuner inom länet. Detta skulle även
främja nya samarbeten och kunskapsutbyten.
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För att få en bild av om insatserna resulterat i några effekter hos företagen har
vi genomfört en enkätundersökning. Enkäten tilldelades, genom
projektledarens försorg, de företag som har varit mest aktiva i de olika
utbildningarna som projektet har förmedlat. Då deltagandet hos de olika
företagarna varierat, och att ”behandlingen” därmed inte varit densamma för
alla femtio företag, föreligger en risk att enkätundersökningen inte är
representativ – vi vet inte vad företagen som inte svarat hade tyckt om
utbildningen. Bedömningen är dock att de som har besvarat
enkätundersökningen är de företag som har den bästa utgångspunkten att göra
så, med hänvisning till att de har varit de som deltagit under flest utbildningar.

Diagram: Resultat från enkätundersökningen
Totalt deltog nio företag i enkätundersökningen, gemensamt för dessa var att
de deltog i djupare insatser. Respondenterna fick i enkäten möjlighet att gradera
i vilken utsträckning de bedömde att insatserna på sikt kommer att generera en
förändring inom en rad olika parametrar. Uppbyggnaden är hämtad från en
effektutvärdering Vinnova gjort av en LEAN-utbildning. Metoden för att
identifiera effekter utgår från principen om ”skuggkontroll”, det vill säga att
deltagarna i efterhand har fått uppskatta vilka effekter insatserna genererat. En
uppenbar svaghet är att urvalet är litet.
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I diagrammet ovan framkommer att de deltagande företagarna, generellt sett,
bedömer att insatserna har haft en effekt inom, i varierande utsträckning,
samtliga parametrar. De svarande företagen anser att insatserna har haft störst
effekt vad gäller den framtida förändringsförmågan och lärande inom företaget
– i sammanhanget två viktiga parametrar. Däremot visade enkätsvaren att
värdena för möjlighet att nyanställa och ökad omsättning inte var lika höga. En
tänkbar anledning till detta är att LEAN-metoden främst syftar till att förbättra
produktiviteten och effektiviteten inom företaget. På kort sikt innebär detta att
förädla nuvarande resurser snarare än att tillföra mer resurser. Men på längre
sikt innebär en förbättrad produktivitet en stärkt konkurrenskraft och därmed
ökade möjligheter till nyanställningar och ökad omsättning.
I enkätundersökningen gjordes även ett antal påståenden som syftade till att
fånga upp mer kortsiktiga effekter. Ett sådant påstående var min kunskap om
LEAN och hur det kan implementeras har ökat som en följd av projektet – drygt 71 %
av deltagarna instämde i hög- eller mycket hög grad med påståendet. Och drygt
87 % av de svarande företagen instämde i hög- eller mycket hög grad med
påståendet att; deltagandet kommer att resultera i att vi kommer att påbörja ett
förändringsarbete inom företaget.
Den sammanvägda bedömningen av resultaten från enkätundersökningen är att
insatserna, för de svarande företagen, har haft goda effekter. Särskilt goda har
effekterna varit vad gäller företagens förändringsvilja och framtida
lärandeförmåga. Det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning insatserna
kommer att bidra till ökad omsättning och nyanställning inom företagen.
Företagen själva anger generellt att insatserna i viss utsträckning på sikt
förmodligen kommer att bidra till detta – men i vilken utsträckning detta
kommer att ske är i dagsläget svårt att prognosticera. Däremot är bedömningen
att de goda resultaten vad gäller mer kortsiktiga effekter borgar för mer
långsiktiga effekter.
Parallellt med utbildningsinsatserna har projektet arbetat med att skapa ett
regionalt centrum för organisatorisk innovation, alltså en plattform för fortsatt
arbete med dessa frågor. Under projekttiden har den regionala spridningen varit
begränsad, däremot har arbetet med att skapa ett centrum gått framåt under
projekttiden, bland annat för att projektledaren samverkat med en rad andra
organisationer inom teknik- och utbildningssfären. Ett tecken på att arbetet
kommer att bli mer permanent är att projektledaren numera har en fast
anställning för att fortsatt arbeta med frågan.
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Industrinätverk Kronoberg
Projektnamn

Projektägare

Beviljad
summa

Syfte

Förväntat resultat

Förväntade
effekter (kort-,
medel-, lång)

Industrinätverk
i Kronoberg

Teknikcentrum
Kronoberg

446 187

Syftet är att
stärka
industriföretag
genom att öka
deras samverkan
och förstärka
nätverk inom
branschen.

Insatser för att öka
antalet delaktiga företag

Ökad kunskap hos
företagen om de
regionala behoven
av förnyelse inom
industrin

50 % av de nya
deltagarna ska ha en
person deltar i
nätverkssammankomster
Nya nätverk ska bildas
under projektperioden
Utbildningsinsatser

Ökad samverkan
mellan
industriföretagen i
regionen
Företagen som
deltar i projektet
ska få en stärkt
utveckling sett till
nyckeltal som antal
anställda och
omsättning

Syfte och bakgrund
Industrisektorn är den största privata näringen i Kronobergs län. Sedan
finanskrisen har antalet anställda inom sektorn minskat som en följd av
automatiseringar, outsourcingar och lågkonjunktur. För att sektorn fortsatt ska
vara konkurrenskraftig krävs att företagen inom den klättrar i värdekedjan och i
högre utsträckning än idag konkurrerar med kunskap i produktionen.
Projektet Industrinätverk Kronoberg syftade till att stärka samverkan mellan
regionens industriföretag. Med starka nätverk skapas möjligheter till ett ökat
kunskapsutbyte och samverkan vad gäller beställningar och förbättringar av
verksamheter. Mål för projektet var att stärka samverkan mellan
industriföretagen i regionen, öka deras kunskap om förändringsbehoven och
därigenom på sikt stärka deras förutsättningar till ökad tillväxt.
Aktiviteter och resultat
En viktig del av projektet har varit att skapa nya och stärka befintliga
funktionsnätverk inom industrisektorn. Under projekttiden har fyra sådana
nätverk varit aktiva; konstruktionschefsnätverk, inköpschefsnätverk,
produktionschefsnätverk, samt kvalitetschefsnätverk. Inom nätverken möts de
olika professionerna. Projektledaren menar att nätverken fyller en viktig
funktion då dessa funktioner ofta är ensamma inom sina respektive företag –
som inte sällan är medelstort.
I början av projekttiden genomfördes totalt 70 företagsbesök, där målgruppen
var industriföretag i Kronobergs län. Syftet med besöken var att informera om
verksamheten och få företagen att delta i olika nätverk. Besöken kan betraktas
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som en form av rekryteringsinsats. Projektledaren menar att det är viktigt att
komma ut och möta företagen i deras hemmiljö, då det annars finns en risk –
trots att det erbjudande man har är tilltalande – att informationen drunknar i all
annan information företagarna får. Insatserna resulterade i att 60 % av de
besökta företagen hade minst en representant i något av industrinätverken när
projektet avslutades. Totalt ingick vid denna tid (slutet av 2013) 60 företag och
100 individer i de olika nätverken. Under 2014 har nätverket växt och under
första kvartalet 2015 uppgick antalet deltagande individer till 130 stycken.
Under projekttiden sammanstrålade respektive nätverk tre gånger. Nätverken
har, på medlemmarnas begäran, en tydlig funktionsinriktning utan ”experter”;
medlemmarna sätter agendan själva. Då företagarna själva sätter agendan för
mötena har innehållet under nätverksträffarna skiftat. Men gemensamt för de
olika nätverken har varit att projektledaren fungerat som en nod mellan
företagen och akademin. Projektledaren har exempelvis, efter företagens
efterfrågan, informerat om hur akademin kan hjälpa företagen och vilka de bör
kontakta för att få hjälpen.
Bedömning av kort- och långsiktiga effekter
De inledande mötena med företagen, ute i deras verksamheter, fick effekt i den
meningen att antalet deltagare i nätverken har ökat. Målet om att de besökta
företagen skulle komma att ingå i nätverken uppnåddes under projekttiden och
antalet deltagare i dem har ökat även under det senaste året.
Projektledaren menar att en anledning till det goda intresset är att de olika
funktionerna ofta är väldigt ensamma ute på företagen. Kraftiga
effektiviseringar har resulterat i att tjänstemännen i de olika industriföretagen
inte längre har tid att medverka i olika utbildningar och ofta är de ensamma om
sin kompetens inom företaget. Nätverken fyller i den meningen en viktig
funktion, då de specialiserade funktionerna kan utbyta erfarenheter med
varandra.
Det har inte ännu gjorts någon enkätundersökning som undersökt hur
företagen i nätverket upplever nyttan med deras deltagande. Men att antalet
nätverk och deltagare i dem har ökat indikerar att de anser att medlemskapet
ger ett mervärde – även om det inte är möjligt att uttala sig om omfattningen på
denna upplevelse. Projektledaren bedömer att företagens kunskap har ökat, inte
minst genom att de själva har fått utforma agendan under nätverksträffarna. Då
företagen är uppbyggda runt funktioner har deltagarna en gemensam
kunskapsgrund och frågorna som lyfts för diskussion är oftast av stor relevans
för de deltagare som närvarar på träffarna.
Ett annat mål för projektet var att samverkan mellan företagen skulle öka.
Projektledaren menar att flera av de deltagande företagen har kommit att börja
samverka med varandra som en följd av att de har lärt känna varandra under
nätverksträffarna. Rent konkret har detta kommit till uttryck genom att de olika
företagen har börjat att göra affärer med varandra. Fördelen med detta är att de
i högre grad än förut – i och med den geografiska närheten sinsemellan och den
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ökade kännedomen om varandra – kan erbjuda korta ledtider, vilket är en stor
konkurrensfördel på dagens marknad.
För att kunna bedöma mer långsiktiga effekter är det nödvändigt att följa
företagen över tid, exempelvis jämföra hur de deltagande företagen utvecklas i
relation till en kontrollgrupp. Med hänvisning till den korta tidsrymden har en
sådan utvärdering inte gjorts.
Men en förutsättning för att de långsiktiga effekterna ska inträda är att företag
deltar i nätverksaktiviteterna och att sammankomsterna fyller sitt syfte genom
att stärka informationsvägarna mellan deltagarna. Ur en kvantitativ synvinkel
tyder det ökande deltagandet i nätverken på att företagen ser en nytta med att
medverka och projektledaren bedömer att insatserna har haft god utväxling sett
till nya samarbeten.
Bedömningen är att projektet har bidragit till att stärka kunskapen inom –
genom kunskapsutbyte mellan nyckelfunktioner på företagen – och samverkan
mellan industriföretagen i regionen. Ur ett strategiskt perspektiv är detta viktigt
för att i framtiden utveckla konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer som inte går att
finna någon annanstans – sådana miljöer motverkar utflyttningar av
verksamheter, stärker specialiseringen och gör det enklare att attrahera viktig
kompetens inom området. Även om det i dagsläget är svårt att bedöma i vilken
utsträckning projektet bidragit till ovanstående, borgar den lagda grunden för
en ökad konkurrenskraft inom sektorn.
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Förstudie – Morgondagens tillväxtbolag
Projektnamn

Projektägare

Morgondagens
tillväxtbolag

Företagsfabriken

Beviljad
summa

Syfte

Förväntat resultat

Förväntade effekter
(kort-, medel-, lång)

Genomföra en
förstudie om hur
morgondagens
tillväxtbolag kan
skapas.

Besök hos
framgångsrika
innovationsmiljöer

Ökad kunskap om
framgångsrika
innovationsmiljöer

Litteraturstudier av
framgångsrika
innovationsmiljöer

En projektansökan
(EU-projekt) för att
kunna omsätta
kunskaperna från
förstudien i handling

En förstudie med
metoder och
kunskaper om hur
man bygger upp
innovationsmiljöer
för tillväxtbolag
Worskhops där
lokala aktörer
diskuterar hur
kunskaperna kan
användas i länet

En uppbyggd
innovationsmiljö
utifrån kunskaperna
från förstudien
Fler tillväxtbolag i
Kronobergs län

Syfte och bakgrund
Näringslivet i Kronobergs län är i behov av förnyelse och att nya tillväxtbolag
växer fram. Studier har visat att enskilda tillväxtbolag står för en stor del av
sysselsättningsökningen i Sverige. Under det senaste decenniet är det
erfarenheten även i Kronobergs län, där flertalet nya IT-bolag kommit att stå
för en stor del av de nya arbetstillfällena i regionen.
Projektet Förstudie – Morgondagens tillväxtbolag syftade till att undersöka hur
framgångsrika innovationsmiljöer ser ut och fungerar. Målet med förstudien var
att den skulle utgöra grunden för ett framtida projekt, med syfte att
implementera – utifrån tillägnade kunskaper från förstudien – en
innovationsmiljö i Kronobergs län som på sikt ska främja framväxten av
tillväxtbolag.
Planerade huvudinsatser i projektet var att göra studiebesök hos erkända
innovationsmiljöer. En resa till San Francisco planerades som en större
aktivitet, detta för att ta del av olika miljöer i det teknikintensiva Silicon Valley,
som hyser flertalet tillväxtbolag inom IT-sektorn. En del av projektet syftade till
att inventera vilka goda innovationsmiljöer som finns hos det lokala näringslivet
och i intilliggande län.
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I slutet av projektet planerade projektledaren för att genomföra worskhops, dit
lokala aktörer från akademin, näringslivet och det offentliga skulle bjudas in.
Syftet med dessa var att dels förankra resultaten hos centrala aktörer, dels att
utforma en projektansökan för hur resultaten från förstudien på sikt kan
användas för att utveckla en framgångsrik innovationsmiljö i länet.
Aktiviteter och resultat
Projektet fortlöpte under två månader. Den planerade resan till USA
genomfördes och projektansvariga besökte där sju olika företag, alla med rykte
om att vara innovativa. Exempelvis besökte man Google och Linked In. På
förhand trodde projektledarna att besöken skulle innebära att de skulle få upp
ögonen för nya arbetssätt och arbetsmiljöer. Men efter genomförda besök drog
de slutsatsen att i flera fall var miljöerna och metoderna inte särskilt nytänkande
i jämförelse med miljöer i exempelvis Sverige.
Men besöken bidrog ändå till betydelsefulla lärdomar, för på företagen fick
besökarna ta del av hur entreprenörerna hade arbetat för att nå framgång på
den internationella marknaden. Dessa lärdomar kommer att vävas in i det
framtida arbetet i Kronobergs län.
Studiebesöken i USA fick inte det utfall som var förväntat, men lärdomen var
trots allt nyttig – goda exempel och inspirationskällor finns även på
hemmaplan! Därför genomfördes även ett flertal studiebesök hos svenska
innovationsmiljöer. Exempelvis besöktes lokala företag, inkubatorer i andra län
samt ett antal olika universitet. Projektledaren menar att dessa besök gav ett
gott utfall, möjligen beroende på att det finns skillnader i den svenska och
amerikanska företagskulturen.
Erfarenheterna från besöken användes sedan som grund de två workshops som
genomfördes. Vid dessa tillfällen medverkade olika aktörer från länet och
grundfrågan var hur de erhållna erfarenheterna kunde omsättas i praktisk
handling i Kronobergs län. Utfallet av dessa insatser har varit att det nu finns en
bild av hur de ska arbeta vidare med att utveckla en framgångsrik
inkubatorsmiljö i Kronobergs län.
Slutmålet för projektet var att det skulle resultera i en färdig projektansökan,
med syfte att omsätta erhållna kunskaper till att utveckla en ny inkubatorsmiljö i
länet. Man nådde inte hela vägen fram, utan målet har flyttats fram till det första
halvåret 2015.
Bedömning av kort- och långsiktiga effekter
Projektet var en förstudie och därmed är det något svårare att avgöra huruvida
genomförda aktiviteter på sikt kommer att resultera i några långsiktiga effekter.
I viss mening har projektet nått uppsatta mål – man har identifierat hur man vill
vidareutveckla inkubatorsmiljöerna i länet och skriver just nu en projektansökan
för att få medel till att igångsätta utvecklingsarbetet. Huruvida detta på sikt
kommer att resultera i fler tillväxtbolag i länet är inte möjligt att besvara i
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dagsläget – allt beror på hur genomförandeprojektet utvecklas och att de
överhuvudtaget får ansökan beviljad.
Projektet lyckades inte nå slutmålet under utsatt projekttid, då projektansökan
inte hann färdigställas. Projektledaren menar dock att målet som sådant – att
färdigställa en projektansökan – kommer att vara uppfyllt under det första
halvåret 2015. Men även om man inte uppnådde slutmålet har planerade
aktiviteter genomförts och insatserna resulterade i att man nu har tillräckliga
kunskaper och uppnådd samsyn för att kunna äska om projektmedel.
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Smart Housing
Projektnamn

Projektägare

Beviljad
summa

Syfte

Förväntat resultat

Förväntade effekter (kort, medel-, lång)

Smart Housing

SP – Sveriges
tekniska
institut

1 633
333

Smart Housing
Småland är ett
initiativ som möter
upp mot ett flertal
utmaningar; behovet
av nya bostäder,
behovet av att bygga
yteffektivt, flexibelt,
modernt,
energieffektivt och
hållbart. Syftar till att
skapa ett hållbart
boende i regionen
och att stärka
Smålands
husindustri som är
en stor näringsgren
för regionen.

Involverandet av
deltagare från
näringsliv, akademi
samt det offentliga

På kort sikt förväntas
ökad samverkan mellan
företag inom
branschen samt närmre
kontakt med akademin

Flertalet igångsatta
projekt inom olika
branschområden

På medellång sikt (5 –
10 år) – samverkan och
innovationsförmågan
har stärkts mellan
aktörer inom Smart
Housing Småland i
strategiska partnerskap.
Exporten har ökat
utifrån
innovationsinriktade
partnerskap med
svenska och utländska
partners.
På lång sikt (> 10 år) är
positionen som
internationellt ledande
nod kring boende och
hållbar byggd miljö
befäst via globala
strategiska allianser,
inom forskning,
utbildning och
marknadsutveckling.

Syfte och bakgrund
För att vara en konkurrenskraftig region i framtiden är det viktigt att hitta och
utveckla vad EU benämner som smarta specialiseringar. Smart specialisering
innebär att en region satsar medel på att utveckla vissa näringar där man, i
jämförelse med andra regioner, ligger i framkant ur ett internationellt
perspektiv. Anslaget innebär ofta att man ska ”gräva där man står” och utveckla
redan befintliga styrkeområden – där nätverk och resurser finns upparbetade
sedan tidigare.
Syftet med projektet Smart Housing är att stärka innovationskraften inom trä-,
hus- och glasbranschen; tre branscher som har en hög specialiseringsgrad i
länet. Flertalet olika aktiviteter ingår i projektplanen, varav flertalet större
delprojekt. Gemensamt för insatserna är att de i stor utsträckning syftar till att
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främja kommersialisering av olika forskningsresultat. Särskilt fokus är att binda
samman kunskaper om glas och trä med den industriella hustillverkningen.
Utöver de mer operativa projekten handlar en stor del av projektet om att
stärka samverkan mellan näringsliv, det offentliga och akademin.
Projekttiden sträcker sig från 2013-2017 och projektet har ett flertal olika
finansiärer och projektbudgeten uppgår till totalt ~43 mkr.
Aktiviteter och resultat
Med hänvisning till projektets långa löptid och dess omfattning har vi i denna
rapport inte haft möjlighet att genomföra en djupare uppföljning av dess
resultat, utan vi har valt att invänta en extern utvärdering som kommer att
genomföras i samband med projektavslut.
Under det första kvartalet 2015 hade projektet ungefär 50 partners, det vill säga
aktiva deltagare från akademi, det offentliga och näringslivet. Flera av de större
trä- och husföretagen i regionen är involverade i projektet och vid tidpunkten
hade ungefär 15 delprojekt genomförts. Nedan följer en exemplifiering av ett
delprojekt som är representativt för projektets verksamhet.
Delprojektet Bostadsprototyp är ett av de större som har genomförts under de
inledande åren av projektet. Akademin och näringslivet tog i samarbete med
varandra fram en energi- och yteffektiv bostad, ämnad att visa på hur man i
framtiden kan möta bostadsbristen i landet. Prototypen är utvecklad på ett
sådant sätt att den kan serietillverkas till en låg kostnad. Insatsen har väckt stor
uppmärksamhet, inte minst som en följd av att prototypen visades upp på
Almedalen. Delprojektet visar på samarbete mellan olika branscher och
akademin kan resultera i innovationer med potential att bli kommersialiserbara
och samtidigt bemöta större samhällsutmaningar.
Bedömning av kort- och långsiktiga effekter
I dagsläget är det inte möjligt att avgöra vilka effekter projektet kommer att
generera på kort och lång sikt. Vi har valt att invänta den externa utvärderingen,
då våra resurser inte möjliggör en uppföljning av ett projekt i denna storlek.
Dock är det möjligt att konstatera att projektet fått ett flertal deltagare, från
olika delar av samhället, och att ett flertal delprojekt har genomförts.
Förhoppningen är att vid projektavslut ska Smart Housing i Småland ha
utvecklats till en global kunskapsnod vad gäller framtidens byggande – detta
genom att kombinera kunskaper inom trä-, glas- och husindustrin med nya
forskningsrön. Detta kommer i sin tur att stärka regionens konkurrenskraft och
bidra till en smart specialisering.
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Individens omställning
Med finanskrisen och påföljande lågkonjunktur, tillsammans med en utökning
av arbetskraften, har sysselsättningen i Kronobergs län minskat – faktum är att
utvecklingen har varit den svagaste i Sverige under tidsperioden 2007-2013 och
återhämtningen har under de senaste åren avstannat.
Innan krisen var konjunkturen i Kronobergs län mycket god. Starka
exportmarknader främjade produktionen inom industrin samtidigt som b.la. ITföretagen i regionen fortsatte att expandera. Detta bidrog till att länet under
flera år låg över EU2020-målet som föreskriver att minst 80 % av den
arbetsföra befolkningen ska inneha en sysselsättning. Men vid slutet av 2013
hade sysselsättningsgraden i länet sjunkit till 78,5 %.
Våra analyser visar att grupper som redan innan krisen hade en svag etablering
på arbetsmarknaden är de som har drabbats värst de senaste årens svaga
konjunktur. Utomeuropeiskt födda och personer med en förgymnasial
utbildning har haft särskilt svårt att inträda på arbetsmarknaden och differensen
i sysselsättningsgrad mellan dessa grupper och andra är i länet större än på
riksnivå.
Under de senaste åren har även den stora kullen nittiotalister kommit att inträda
i arbetsför ålder, detta samtidigt som fyrtiotalisterna i hög utsträckning ingått i
ålderspension. Lågkonjunkturen har bidragit till att generationsväxlingen inte
har fortlöpt utan komplikationer och ungdomsarbetslösheten i länet har ökat
förhållandevis drastiskt. Främst är det ungdomar som inte har slutfört sin
gymnasieutbildning som står långt från arbetsmarknaden.
På yrkesnivå har utvecklingen inneburit att flertalet instegsjobb inom industrin
har minskat, samtidigt som högteknologiska och kunskapsintensiva yrken ökat
– både inom industrin och andra näringar. Parallellt med framväxten av
avancerade yrken, som i hög utsträckning kräver högskoleutbildning, har antalet
enklare serviceyrken ökat. Sammantaget innebär denna utveckling att flertalet
individer som tidigare har arbetat inom industrin får ställa om, antingen genom
att byta bransch eller vidareutveckla sina kunskaper. Då länet har en stor andel
sysselsatta inom industrisektorn har detta inneburit en omfattande utmaning –
inte minst för de mindre kommunerna som i regel är mer beroende av
industrisektorn.
De projekt som initierades i samband med extraanslaget, och som syftade till att
främja individens omställning, riktade sig främst till ovan grupper, det vill säga;
arbetslösa ungdomar och utlandsfödda samt personer som med anledning av
neddragningar blivit tvungna att söka nytt arbete. Sammansättningen i
portföljen syftade till att dels främja integrationen av unga och utrikes födda på
arbetsmarknaden, dels till att stödja äldre personer som har fått anledning att
ställa om och söka jobb inom nya branscher.
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Framtid Kronoberg – implementering och näringslivsstrategi
Projektnamn

Projektägare

Beviljad
summa

Syfte

Förväntat resultat

Förväntade effekter
(kort-, medel-, lång)

Framtid
Kronoberg implementering

Växjö
kommun

680 000

Ta tillvara resultat,
erfarenheter och
samverkansformer
från Framtid
Kronoberg samt
utreda hur en
ordinarie verksamhet
kan organiseras.

Förslag på fortsatt
organisation för
kommunöverskridande
samverkan och
gemensamma insatser för
unga arbetssökande

Implementering – hos
kommuner och
organisationer – av
gemensamma metoder
för att hantera
ungdomsarbetslöshet.
Deltagare i projektet
ska gå vidare till studier
eller arbete
Minskad
ungdomsarbetslöshet

Framtid
Kronoberg –
näringslivsstrategi

Växjö
kommun

335 000

Syftet är att ta fram
en strategi för ökad
samverkan mellan
näringsliv och
offentliga
myndigheter gällande
ungdomsarbetslöshet.

Strategi och åtgärdsplan för
hur näringslivets
engagemang ska öka.

Stärkt samverkan
mellan det offentliga
och näringslivet
gällande
ungdomsarbetslöshet
Företagen får kunskap
om hur de kan bidra till
att minska
ungdomsarbetslösheten.
Företagen tar emot
deltagare från projektet.
Deltagare i projektet
kommer ut på
exempelvis praktik hos
företagen.
Minskad
ungdomsarbetslöshet

Bakgrund och syfte
Framtid Kronoberg växte fram med anledning av att ungdomsarbetslösheten i
Kronobergs län har ökat under de senaste åren. Projektet har varit verksamt,
delvis med medel från ESF, under tidsperioden januari 2012-2014 december. I
de två delprojekten – som är i fokus i denna uppföljning – Framtid Kronoberg –
Näringslivsstrategi och Framtid Kronoberg - implementering har fokus varit, utifrån den
plattform och de kunskaper som byggts upp i huvudprojektet, att dels stärka
samverkan med näringslivet, dels implementera projektet och säkra dess
fortlevnad även efter att ESF avslutat sin finansiering.
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Med andra ord har de två projekt som följts upp i detta avsnitt varit stödprojekt
till ett större huvudprojekt. När de båda delprojekten startade hade Framtid
Kronoberg redan varit igång under en längre tid. En plattform hade byggts upp
och metoder utvecklats och deltagarna hade vittnat om goda resultat, därav
bedömdes finansieringen av de båda stödprojekten som ett resurseffektivt
beslut för att bemöta en av huvudutmaningarna som följt av den svaga
konjunkturen – nämligen ungdomsarbetslösheten.
Huvudprojektet hade två huvudinriktningar; dels att stärka samverkan mellan
kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget, då alla
dessa aktörer arbetar med eller berörs av huvudmålgruppen för projektet –
arbetslösa ungdomar tillhörande åldersgruppen 16-29 år, dels att tillhandahålla
individanpassat stöd till arbetslösa ungdomar.
Huvudprojektet har sedan tidigare utvärderats av Kontigo. I utvärderingen
konstateras att projektinsatserna haft en viss effekt vad gäller att hjälpa
ungdomar ut på arbetsmarknaden:
Statistiken visar på en långsamt sjunkande arbetslöshet bland unga i Kronoberg. Totalt har 756
personer (304 kvinnor och 452 män) varit inne i projektets verksamhet. Av dessa har 619 personer
avslutats ur projektet. Av dessa har 269 avslutats till arbete, 75 till studier och 43 till
arbetsmarknadsutbildning. För 229 personer gäller att man återgått till annan verksamhet, vilket
vanligen betyder att man återanvisats till den ursprunglige anvisaren (kommun, Arbetsförmedling
eller Försäkringskassan).
Att utifrån detta med säkerhet slå fast vilket bidrag som Framtid Kronoberg verkligen svarat för i
detta sammanhang är fortfarande svårt. Kontigos bedömning är att Framtid Kronoberg genom sitt
fokus på grupper av unga som står relativt långt från arbetsmarknaden kanske inte har en stor och
mätbar effekt på den generella ungdomsarbetslösheten, åtminstone inte i det kortare perspektivet.
För de aktuella grupperna däremot är det tveklöst så att projektet haft en identifierbar effekt.

I ovan nämnda utvärderingen konstateras även att projektet har lyckats väl med
att stärka samverkan mellan de involverade aktörerna, det vill säga det andra
huvudspåret för projektet:
En ökad dialog mellan de berörda aktörerna är enligt de allra flesta intervjuade det viktigaste
resultatet från projektet. Kontigo menar att denna stärkta samverkan kan beskrivas utifrån olika
nivåer. För det första har projektet inneburit att förtroendet parterna emellan har stärkts.
Samverkan har varit nära, både på operativ nivå och på ledningsnivån. Detta har bidragit till ett
stärkt förtroende för varandra. I just fallet med arbetslösa individer har detta en stor betydelse. Ett
tidigare problem har varit att man inte gärna talat med varandra om svårigheter och utmaningar på
individplanet, vilket gjort att ledningens bild av utmaningarna ofta förblir okonkret.
Den stärkta samverkan har också betydelse genom att resultaten nu mäts i en helhet och inte i varje
organisation för sig. Incitamenten att flytta ansvar mellan organisationerna är annars stora när det
gäller dessa frågor – både i ekonomiska och i andra termer.

I avsnitten nedan följer en uppföljning av de delprojekt som har finansierats
med extraanslaget. Fokus är därmed på i vilken utsträckning projektets
verksamhet implementerats efter projektavslut och i vilken mån samverkan med
näringslivet stärkts.
I implementeringsprojektet var huvudmålet att säkra att involverade aktörer
fortsatt ville finansiera projektet och integrera det i den ordinarie verksamheten
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efter projekttidens slut. I näringslivsprojektet var huvudmålet att kartlägga
företagens syn på hur de kan bidra till att stävja ungdomsarbetslösheten, men
också att ta fram en strategi för hur företagens engagemang kan öka och
tillvaratas.
Som underlag för uppföljningen har en intervju med projektledaren genomförts
och flertalet olika centrala dokument studerats, inte minst de utvärderingar som
tidigare gjorts av projektet.
Aktiviteter och resultat
Delprojekt Implementering
Under inledningsperioden av implementeringsprojektet arbetade projektledaren
med att samla in material om hur centrala aktörer såg på hur Framtid
Kronoberg skulle kunna fortleva även efter projekttiden. Den sammanställda
informationen utgjorde sedan underlag i de kommande diskussionerna som
handlade om hur en implementering skulle kunna genomföras. Diskussionerna
fördes bland annat under styrgruppsmötena, där representanter från de olika
organisationerna som varit involverade i projektet närvarade.
En viktig del av projektet var en implementeringsworkshop som genomfördes
några månader in i projektet. Workshopen genomfördes under ledning av en
extern processledare och styrgruppen för projektet deltog. Projektledaren
menar att denna workshop, som behandlade vad implementering är och hur det
går till, var viktig för att uppnå samsyn för hur arbetet skulle kunna fortgå.
Medlemmarna i styrgruppen, som representerade olika organisationer, fick
sedan i uppdrag att förankra frågan om implementering på i sina respektive
organisationer. Projektledaren menar att styrgruppens engagemang, och att den
bestod av centrala personer från respektive organisationer, hade stor betydelse
för arbetet – det som beslutades på styrgruppens möten kom också att
förankras i de olika organisationerna.
Efter förankringsarbetet följde arbetade projektledningen med att ta fram ett
förslag på framtida finansiering av verksamheten. Arbetet förankrades sedan i
styrgruppen som sedan kallade till en politikerträff, där de presenterade
resultaten från huvudprojektet och det framarbetade budgetförslaget. Som
avsändare till inbjudan till politikerträffen stod styrgruppen, detta visade sig
vara en framgångsfaktor då många politiker med beslutsmandat kom att
närvara.
När politikträffen var avslutad utformade projektledningen – tillsammans med
jurister och styrgruppen – avsiktsförklaringar, där berörda kommuner fick
intyga att de under 2015 ville vara med och finansiera verksamheten.
I slutet av projektet anordnades en metodkonferens, som lockade drygt 70
deltagare från olika organisationer. Syftet med dagen var att sprida kunskap om
de metoder projektet hade använt och vilka lärdomar som hade gjorts och hur
dessa skulle användas i den framtida verksamheten.
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Delprojekt Näringslivsstrategi
Projektet inleddes med att en enkätstudie skickades ut till ett slumpmässigt
urval av regionens företag. Enkäten syftade till att skapa en fördjupad kunskap
om företagens syn på unga som arbetskraft och då i synnerhet de som står långt
bort från arbetsmarknaden. Syftet med studien var att få en klarare bild av hur
företagen ser på sitt sociala samhällsansvar och vilka hinder de ser för att hjälpa
dessa ungdomar till att få arbetslivserfarenhet.
Undersökningen gav tre huvudsakliga insikter: 1) Det är viktigt att ungdomar
som får en praktikplats på ett företag fortsatt får coachning från det offentliga.
Även företagen vill ha tillgång till coachning och få råd om hur de kan arbeta
med de ungdomar som de väljer att ta emot på företaget. 2) Näringslivet
efterfrågar rakare och tydligare besked från myndigheter vad gäller stödformer
för att anställa unga. 3) Samordningen mellan myndigheter bör öka – en
kontakt på en myndighet bör räcka!
Svaren från enkätundersökningen kom att utgöra ett viktigt kunskapsunderlag
när projektledningen började arbetet med att utforma en strategi. För att redan
under beredningsfasen förankra innehållet i strategin lät projektledningen
involvera en rad olika aktörer från näringslivet. Detta skedde i samarbete med
ett annat projekt i regionen, som sedan tidigare hade ett upparbetat nätverk
med företagare. Projektledaren menar att de inbjudna representanterna från
näringslivet visade stort intresse under framtagningsarbetet och att deras
infallsvinklar var av stor betydelse för arbetet.
Slutprodukten av arbetet blev en näringslivsstrategi. I strategin beskriver man
hur företagen i regionen och de offentliga insatserna kan samverka för att
främja ett ökat arbetsdeltagande från ungdomar. Kärnan i strategin är vad man
kom att benämna den sociala ansvarstrappan. Trappan visar på ett tydligt sätt hur
arbetsgivarna, genom tre olika steg, kan visa sitt sociala ansvar. Steg 1 innebär
att de låter några ungdomar komma på studiebesök, steg 2 att de erbjuder
ungdomarna praktik, steg 3 att de gett en ungdom sysselsättning i företaget. I
utbyte får arbetsgivaren dels ny arbetskraft, dels ett intyg av Framtid Kronoberg
där det bekräftas att företaget tagit socialt ansvar för Kronobergs framtid. I
strategin förtydligas även hur de offentliga aktörerna kan bidra med stöd under
processen, exempelvis genom olika bidrag.
Modellen har presenterats i olika sammanhang under projekttiden, exempelvis
har ett antal förankringsseminarium genomförts. Projektledaren menar att
strategin kommer att utgöra ett viktigt underlag i det kommande arbetet med att
stävja ungdomsarbetslösheten i länet.
Bedömning av effekter på kort- och lång sikt
Effektbedömningen i detta sammanhang avser endast de två delprojekteten,
och inte huvudprojektet som sådant. Därav omfattar inte effektbedömningen i
hur stor utsträckning insatserna resulterat i att ungdomsarbetslösheten minskat,
utan snarare är fokus på hur väl projektet Framtid Kronoberg implementerats
och om samverkan med näringslivet har stärkts.
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Ett tydligt tecken på att implementeringsprojektet har haft goda effekter är att
fem av åtta kommuner har valt att göra verksamheten permanent i sina
respektive kommuner. Detta innebär att kommunerna själva kommer att bära
kostnaderna för verksamheten i fortsättningen. En viktig delförklaring till
utfallet är att de involverade aktörerna har haft ett starkt engagemang och att de
i många avseenden har varit nyckelaktörer i sina respektive organisationer. Det
som har beslutats inom styrgruppen för projektet har därför kommit att sippra
ner i de olika deltagarorganisationerna – vilket med stor sannolikhet banat väg
för att projektet i ett senare skede kommit att införlivas i flera av kommunernas
ordinarie verksamheter.
Det är svårt att i dagsläget uppskatta i vilken utsträckning den permanenta
verksamheten kommer att minska ungdomsarbetslösheten, som är det
långsiktiga målet med arbetet. Men med hänvisning till den utvärdering som
gjordes av huvudprojektet antyder den att arbetsmetoderna har haft en viss
effekt och troligen bidragit till att få ut ungdomar i sysselsättning. Att
verksamheten nu kommer att fortgå i fem av åtta kommuner borgar därmed för
vissa effekter även på lång sikt.
Några av kommunerna valde att stå utanför fortsatt samarbete. En anledning
till detta är att de inte ansåg att nivån på arbetslösheten i deras kommuner
motiverade deras föreslagna kostnadsandel, som baserades på antalet invånare i
respektive kommun. En annan anledning är att man velat ha kvar verksamheten
i lokal regi. Några av kommunerna som har valt att stå utanför projektet
kommer dock att fortsatt använda det arbetssätt som har brukats inom ramen
för Framtid Kronoberg, med andra ord har deras medverkan trots allt bidragit
till ett lärande – men inte fortsatt samverkan i formell mening.
Vad gäller näringslivsprojektet är ett handfast resultat att det offentliga och
representanter från näringslivet identifierat utmaningar inom området och tagit
fram en gemensam strategi för att bemöta dem. Det kommande arbetet
kommer att handla om att sprida information om strategin och engagera
näringslivet. I dagsläget är det att uppskatta i vilken utsträckning strategin
kommer att bidra till att fler ungdomar får ett arbete eller kommer ut på praktik
– strategin har inte ännu hunnit verka under en längre tid och stora delar av det
operativa arbetet återstår.
Bedömningen är dock att strategin kommer att underlätta arbetet med att
involvera företagen i att ta ett socialt ansvar. Genom en tydlig ansvarstrappa,
som finns i strategin, har företagen nu större möjligheter till att på enkelt sätt
tillförskansa sig information om hur de kan hjälpa till. Projektet har under
framtagningen bidragit till att stärka samordningen mellan offentliga aktörer
men även mellan det offentliga och näringslivet, inte minst som en konsekvens
av att näringslivsaktörer varit en aktiv del framtagningen av strategin. Det
kunskapsunderlag som togs fram i början av projektet borgar också för att man
på längre sikt kan göra adekvata insatser som motsvarar det behov som finns.
Men för att nå långsiktiga effekt återstår ett kontinuerligt arbete med att
omsätta strategin i praktiken.
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Kooperation för allas rätt att jobba
Projektnamn

Projektägare

Beviljad
summa

Syfte

Förväntat resultat

Förväntade effekter
(kort-, medel-, lång)

Kooperation för
allas rätt att jobba

Coompanion

1 121
527

Att utveckla
förutsättningar i
länet för fler i
sysselsättning genom
att starta nya- och
utveckla befintliga
sociala företag och
arbetskooperativ.

Minst 20 grupper har
fått stöd för att bilda
arbetskooperativ.

Ökad kunskap hos
deltagarna om
kooperativa metoder
för att förverkliga
företagsidéer.

Minst 100 personer
deltagit i information,
handledning eller
rådgivning.

Minst 10 nya
arbetskooperativ bildas.
Minst 50 nya jobb
skapas.

Bakgrund och syfte
Med finanskrisen och påföljande lågkonjunktur har arbetslösheten i
Kronobergs län ökat. I relation till övriga län är ökningen en av de större i riket.
Grupper som redan innan krisen hade en svag etablering på arbetsmarknaden
är de som drabbats värst när trösklarna in till arbetsmarknaden höjts. Även om
konjunkturen under senare år förbättrats något har långtidsarbetslösheten ökat
markant och särskilt utsatta grupper2 utgör en betydande andel av dem som står
långt från arbetsmarknaden.
Projektet Kooperation för allas rätt att jobba syftade främst till att stärka utsatta
gruppers ställning på arbetsmarknaden. Studier har visat att sociala kontakter,
särskilt under lågkonjunkturer, är ytterst viktiga för att erhålla ett jobb. Utsatta
grupper har ofta svagare sociala nätverk än övriga grupper, vilket resulterar i
sämre jobbchanser. Genom att erbjuda stöd och utbildning om hur man kan
starta och driva ett kooperativ strävade projektet efter att öka antalet anställda
inom befintliga kooperativ och främja framväxten av nya. Tyngdpunkten i
projektet var att främja framväxten av sociala kooperativ med fokus på
arbetsintegration.
Aktiviteter och resultat
I början av projektet genomfördes en rad olika informationsinsatser. Syftet med
insatserna var att informera om projektet och vilka möjligheter det fanns att få
stöd med att starta ett kooperativ. Insatserna skedde inom flera olika forum,
ofta i samarbete med andra aktörer, vilket skapade möjlighet att nå ut till redan
befintliga nätverk. Totalt tilldrog sig informationsaktiviteterna omkring 200
personer. Projektledaren bedömer att dessa insatser var viktiga för att
uppmärksamma målgruppen på de insatser som erbjöds inom projektet.

Enligt Arbetsförmedlingen utgör utomeuropeiskt födda, förgymnasialt utbildade, äldre
55-64 år och funktonsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga.
2
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Informationsinsatserna gav resultat och totalt kom projektet att ge 20 grupper
som ville starta kooperativ rådgivning och stöd. I detta skede handlar
rådgivningen ofta om att diskutera företagsidén med gruppen och klargöra
förutsättningarna för att genomföra den. Rådgivningen inkluderar allt från
marknadsföring, juridik, bokföring och allmänna rekommendationer som kan
vara viktiga att känna till när man startar ett kooperativ.
Inom ramen för projektet erbjöds även befintliga kooperativ rådgivning och
stöd. Tio redan befintliga kooperativ kom under projekttiden att motta denna
form av insatser. Vid dessa tillfällen kan rådgivningen handla om en mängd
olika saker – innehållet beror på vilket skede kooperativet befinner sig inom. En
del av dem har funnits under en längre tid, andra under en kortare.
Utöver rådgivningsinsatserna har projektet även erbjudit och genomfört olika
utbildningar, studieresor och seminarier. Temat för de olika insatserna har
skiftat beroende på målgrupp. Totalt har 50 personer deltagit i dessa insatser
under projekttiden.
Bedömning av effekter på kort och lång sikt
Bedömningen är att projektet på kort sikt har haft goda effekter i den meningen
att personer som står långt från arbetsmarknaden har erbjudits möjlighet att
erhålla sociala nätverk och kunskap om hur man kan skapa eller utveckla ett
kooperativ.
Projektledaren menar att en av de stora förtjänsterna med projektet är att
mellan 65-70 personer har fått en sysselsättning. En stor del av
sysselsättningarna är finansierade via lönebidrag, men tanken är att de ger
individen arbetslivserfarenhet och stärkta sociala nätverk, som i ett senare skede
kan underlätta personens möjligheter till att inträda på den reguljära
arbetsmarknaden.
Huvuddelen av projektinsatserna har syftat till att starta och utveckla
sociala/arbetsintegrerande/idéburna arbetskooperativ. Några av kooperativen
har dock varit ”vanliga” sådana, i den meningen att de strävar efter att ge
tillräckligt med avkastning för att avlöna de anställda.
De startade kooperativen har haft olika inriktningar på verksamheterna och
olika målgrupper. Fem av de nystartade kooperativen har utlandsfödda som
främsta målgrupp, två har personer med psykiska funktionshinder som primär
målgrupp, ett annat har arbetslösa studenter som målgrupp. Själva innehållet i
verksamheterna skiftar, men många av dem har en ekologisk prägel; ekologiskt
café, ekologiska odlingar och mobil källsortering.
Sammantaget är bedömningen att projektet har nått deltagarmålen och att flera
av deltagarna har startat eller kommit att ingå i ett kooperativ. I vilken
utsträckning de specifika insatserna har bidragit till utfallet har inte varit möjligt
att undersöka i denna uppföljning, utan resultaten baseras på en intervju med
projektledaren. Dennes bedömning är att insatserna dock har haft avsedd
effekt, däremot är det svårare att uppskatta hur stor del av deltagarna som på
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sikt kommer att inträda på den reguljära arbetsmarknaden. Men projektet har
genererat kunskap om och intresse av den kooperativa formen av företagande
som metod för att möta utmaningarna på den regionala arbetsmarknaden. För
individerna som ingår i kooperativen har sysselsättningen en stor social
betydelse.
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Samverkan Lessebo
Projektnamn

Projektägare

Beviljad
summa

Syfte

Förväntat
resultat

Förväntade
effekter (kort-,
medel-, lång)

Samverkan
Lessebo

Lessebo
kommun

270 000

Syftet är att
bedriva
varselsamordning
och genomföra
aktiviteter för
arbetslösa i
Lessebo
kommun.

Uppbyggd
plattform för att
underlätta
arbetssökandes
omställning.

Ökad kunskap
hos deltagarna om
arbetsmarknadens
krav och
möjligheterna till
individuell
omställning

Varslade
personer ska
delta i projektet
Flertal insatser
med syfte att öka
deltagarnas
möjligheter och
vilja till
omställning

Deltagare i
projektet ska
påbörja
jobbsökande och
ingå i eventuella
utbildningsinsatser
Deltagare i
projektet ska efter
projektavslutet ha
gått vidare till
studier eller arbete

Bakgrund och syfte
Med digitaliseringen och den tilltagande globaliseringen har den internationella
konkurrensen ökat och efterfrågan hos konsumenterna förändrats. För en del
traditionella näringar har förloppet inneburit att det har varit svårt att
upprätthålla en konkurrenskraftig produktion i Sverige – följden har blivit
neddragningar och större varsel, i synnerhet under den senaste femårsperioden.
Särskilt hårt drabbade har mindre kommuner varit, då ytstora verksamheter
inom industrin ofta är förlagda till glesbefolkade kommuner. Inte sällan har
dessa verksamheter stått för en betydande andel av de lokala arbetstillfällena.
Lessebo kommun har historiskt sett haft en tydlig bruksstruktur, där några
större företag inom tillverkningsbranschen, primärt inom pappers- och
glasindustrin, stått för en stor del av arbetstillfällena. Under lång tid har
konjunkturen inom dessa näringar varit svag vilket har inneburit att kommunen
haft en negativ sysselsättningsutveckling. Inom industrin har antalet
sysselsättningar halverats sedan nittiotalet och kommunen har under en längre
tid arbetat med att bredda näringslivet men även med att dra nytta av
potentialen att ligga inom pendlingsavstånd till ett regionalt centra.
Under slutet av 2012 kom ett större varsel på ett av de storföretagen i
kommunen att inträffa. Hundratals personer varslades och det var oklart
huruvida någon entreprenör skulle ta över fabriken. Den redan höga
arbetslösheten i kommunen riskerade att inom kort tid öka än mer. I detta
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skede initierades projektet Samverkan Lessebo vars primära syften dels var att
främja omställningen för de individer som drabbats av varsel, dels samordna
aktörer från näringslivet och det offentliga i arbetet och därmed bygga upp en
kunskap om hur liknande situationer kan mötas i framtiden.
Aktiviteter och resultat
Inledningsfasen i projektet ägnades åt att identifiera strategiska aktörer som
kunde medverka i en så kallad ”advisory board”. Tanken med denna grupp var
att den skulle bistå projektledningen med stöd och idéer under projektet. Totalt
kom fem personer att ingå i gruppen varav två personer från näringslivet och
tre från det offentliga. Projektledningen menar att de lyckades få en god
sammansättning av olika kompetenser, exempelvis innehöll gruppen aktörer
som tidigare varit involverade i att hantera större varsel.
Nästa steg i projektet kom att handla om hur man rent strategiskt skulle arbeta
med att hjälpa de personer som hade varslats. Relativt snart enades de
involverade aktörerna om att de skulle fokusera insatserna mot att; a) matcha
gruppen mot nya jobb b) stödja dem med att finna en bra utbildning c) stödja
dem med att starta eget företag. För att kunna utföra de strategiska
inriktningarna såg man till att koppla aktörer till projektet som kunde bistå
projektledningen med att lotsa de varslade mot någon av riktningarna.
För att uppnå samverkan mellan involverade aktörer lät projektledningen skapa
en samverkansgrupp. I gruppen fanns representanter från en rad olika
organisationer med; Arbetsförmedlingen, fackliga företrädare, kommunen,
omställningsföretag, utbildningsaktörer samt representanter från de företag som
varslat personal. En fördel med att samla de olika kompetenserna i en grupp var
att man kunde koordinera arbetet på ett effektivt sätt samtidigt som de olika
aktörerna spred kunskap mellan varandra.
Innan projektledningen igångsatte de operativa insatserna bjöd de in de varslade
till ett stormöte. Under mötet delgav projektledningen information om hur de
skulle arbeta för att hjälpa dem med omställningen. En stor del av de varslade
valde att närvara på mötet och projektledaren menar att insatsen var
betydelsefull i den meningen att målgruppen fick information om att det fanns
hjälp att få för att hantera den uppkomna situationen.
Under projekttiden har de som varslades fått personlig rådgivning och stöd från
de olika aktörerna, allt utifrån vilken hjälp de har efterfrågat. Några var
intresserade av att få hjälp med att börja studera, andra med att hitta ett nytt
arbete. De personanpassade insatserna har utgjort en väsentlig del av
projektinsatserna, där inte minst omställningsföretaget och utbildningsaktörerna
utgjort en viktig resurs.
Utöver den individanpassade rådgivningen anordnades inom ramen för
projektet även ett antal utbildningar och mässor. Den mest lyckade aktiviteten
var en arbets- och utbildningsmässa som lockade drygt 120 deltagare. Utöver
denna anordnades en utbildning om hur man startar företag. Projektledningen
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hjälpte även de varslade att starta en ”jobbklubb” – en mötesplats där de kunde
utbyta erfarenheter med varandra under tiden de sökte ny sysselsättning.
Bedömning av effekter på kort- och lång sikt
Projektet avslutades under 2013 och därmed har drygt ett år gått sedan de sista
insatserna genomfördes. Projektledaren menar att projektet bidrog till att bygga
upp en kunskap inom kommunen för hur man kan hantera större varsel.
Beredskapen för hur man snabbt kan agera är idag högre än tidigare, vilket
delvis beror på att en starkare samverkan byggts upp mellan olika aktörer. I den
meningen har projektet fått en bestående påverkan på hur man i framtiden kan
komma att hantera liknande processer.
En positiv spin-off effekt av projektet, menar projektledningen, är att under
insatserna skedde en viss attitydförändring i kommunen – det går att bo i
Lessebo men arbeta någon annanstans. En mental regionförstoring är av
betydelse för att i framtiden minska konjunkturkänsligheten hos kommunen, då
man i högre utsträckning än förut kan dra nytta av intilliggande
arbetsmarknader. Vidare menar projektledaren att en positiv effekt av projektet
var att de drabbade, men även andra kommunmedborgare, upplevde att
kommunen brydde sig och hjälpte sina invånare.
För att få en bild av vilka långsiktiga effekter projektinsatserna genererat har vi
fått uppgifter från det omställningsföretag som bistod de varslade med att finna
en ny sysselsättning. Företaget har fört register över de som hade kontakt med
dem under projekttiden. Deras uppföljning visar att i början av 2015 hade drygt
80 % av deltagarna antingen börjat arbeta, studera eller startat företag –
majoriteten hade ett nytt jobb. Företrädaren för omställningsföretaget menar att
relativt många av de som fått ett arbete idag arbetar i en annan kommun. Vidare
menar denne att den starka samverkan med kommunen och övriga aktörer var
en viktig faktor som främjade arbetet.
Även om siffrorna från projektet tyder på att insatserna haft effekt för de som
deltog i projektet – även om underlaget inte tillåter att dra några slutsatser om
hur många som hade kommit i arbete om de inte hade deltagit i projektet – har
den totala arbetslösheten i kommunen ökat med en dryg procentenhet mellan
januari 2013 – januari 2015. Utifrån detta perspektiv har målet om en ökad
sysselsättning i regionen inte uppnåtts – däremot är det fullt möjligt att
projektinsatserna haft en positiv effekt för de som deltog i projektet; ökningen
under senare år kan bero på andra faktorer.
Sammantaget är bedömningen att projektet har bidragit till att kommunen har
fått en större kunskap om hur man kan hantera större varsel. Det finns idag en
struktur för hur ett sådant arbete kan genomföras. Vidare tyder siffrorna från
projektet på att en stor del av varslade och som deltog i projektet numera
antingen arbetar eller studerar, dock är det svårt att dra några slutsatser om i
vilken utsträckning detta resultat kan tillskrivas projektet.
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Avslutande reflektioner
De genomförda projekten har syftat till att stimulera framväxten av nya
näringar, stärka omställningsförmågan inom befintliga samt att stödja individer
som utan arbete. I detta avslutande kapitel följer kortare reflektioner över
portföljens eventuella effekter och de lärdomar som har gjorts.
Reflektioner om långsiktiga effekter
Flera av projekten har syftat till att bygga upp en långsiktig samverkan och inte
endast genomföra riktade insatser gentemot en viss målgrupp under
projekttiden. Trots att det inte har gått särskilt lång tid sedan projekten avslutats
tyder mycket på att många av projekten har bidragit till att skapa en plattform
för fortsatt aktivitet. Exempelvis har nya projektidéer genererats, nya
samarbeten skapats och nya metoder utvecklats. I denna mening har
projektportföljen som helhet stärkt handlingsförmågan i länet när det gäller att
möta de utmaningar som väntar på den framtida arbetsmarknaden.
När det gäller de mer långsiktiga effekterna på arbetsmarknaden är det svårt att
göra sådana bedömningar då vi inte har haft möjlighet till att göra några
regelrätta effektutvärderingar av projekten. Arbetet med regional utveckling
syftar till att påverka företeelser som tar lång tid att förändra och som i allra
högsta grad är påverkas av omvärldseffekter. Det är med andra ord svårt att
isolera enskilda insatser och bedöma i vilken utsträckning de har påverkat en
viss företeelse, exempelvis sysselsättningsgraden.
Under tidsperioden januari 2013 – januari 2015 har den totala arbetslösheten i
länet – andel av den registerbaserade arbetskraften utan arbete – minskat med
0,8 procentenheter. Hur stor del av minskningen som kan tillskrivas
projektinsatserna tillåter inte underlaget oss att bedöma. Däremot är
bedömningen, givet de nedslag som har gjorts, att projektinsatserna i någon
mån bidragit till minskningen.
Ur ett större perspektiv är bedömningen att projektportföljen haft en god
avvägning vad gäller projekt riktade till att stärka företag respektive riktade mot
individers omställning.
Lärdomar från arbetet
För att skapa regional utveckling krävs engagemang från flera olika aktörer som
opererar på olika nivåer och inom olika sammanhang. Endast i de projekt som
har följts upp i denna rapport har hundratals personer varit inblandade. En
lärdom från arbetet med handlingsplanen är betydelsen av samsyn och en
ändamålsenlig kommunikation. Utan gemensamma målbilder och en delad
samsyn av utmaningarna är det svårt att uppnå effektiv samhandling.
Ovan lärdom gäller dels det interna arbetet med att bereda projekten, dels det
arbete som sker ute i projekten.
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Att ombesörja så att projekten har en tydlig logik med tydliga mål är av stor
betydelse för att vi ska kunna utveckla vår projektverksamhet och ge anslag till
projekt som gör skillnad för regionen. Projekt som är väl utformade i teorin
förenklar genomförandet och dialogen för de som ska genomföra dem, men
säkrar också att vi kan dra lärdomar av dem som vi kan använda i den fortsatta
verksamheten.
Men det är viktigt att komma ihåg att även hålla dörren öppen för oförutsedda
effekter, sådana som är svåra att förutse på förhand. Inom de olika projekten
har projektledarna fått omvärdera vissa insatser, då man upptäckte att något
annat fungerade bättre, eller stötte på hinder som krävde att man justerade
något i den ursprungliga planen. Men det är först när man har en tydlig
projektplan från början som man uppmärksammar att sådana vägval
överhuvudtaget uppstår. Lärdomen är därför att fortsätta arbetet med att
utforma projekt med en tydlig insatslogik.
En gemensam nämnare för många av de projekt som har följts upp i denna
rapport är betydelsen av att dra nytta av andra processer som pågår utanför
projektet. I flera fall har kontaktytor mellan personer resulterat i att man har
kunnat dra nytta av varandras kompetenser och resurser. Betydelsen av att
djupare belysa den kontext projekt kommer att genomföras i, och vilka
omgivande processer som kan komma att påverka det, är en lärdom att ta med i
det fortsatta arbetet. Ur detta följer även att personerna som medverkar i
projekten har stor betydelse för hur de utvecklas. I flera av projekten har det i
efterhand framkommit att en viss persons medverkan eller en viss
sammansättning av personer – ibland på grund av deras funktion – har haft stor
inverkan på vad som sedan har hänt.
En mer detaljspecifik lärdom är att de projekt som har lagt stor vikt vid att
verkligen tänka över hur man ska involvera deltagare i projektet redan från
början har mycket vunnet i ett senare skede. Av de projekt som följts upp i
denna rapport har de som haft ett stort engagemang och nått deltagarmålen
arbetat målinriktat med att redan från början nå ut till målgruppen – det är
viktigt att inte förbise denna fas och gå direkt till genomförandefasen!
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Bilaga 1: Handlingsplan för insatser med
anledning av lågkonjunkturen i Kronobergs
län
Daterad: 2014-02-12
Kronoberg har som ett av åtta län tilldelats extra medel i form av en utökning
av det regionala tillväxtanslaget 1:1 för åren 2013-2014. Denna handlingsplan
beskriver de insatser som prioriteras och de resultat och effekter som medlen
förväntas bidra till.
Syftet med de extra medlen är enligt regeringens beslut att förbättra länets
möjligheter att bidra till strukturomvandling och förnyelse av näringslivet.
Insatserna ska utgå från lokala och regionala behov.
Länets utmaningar och behov
År 2007 hade Kronobergs- och Jönköpings län de lägsta arbetslöshetsnivåerna i
hela riket. Högproduktion rådde och exportmarknaden var stark vilket gynnade
den sysselsättningsintensiva tillverkningsindustrin. Men med krisen vars effekter
briserade fullt ut under 2009 kom länets arbetslöshet att öka drastiskt och under
2012 översteg den riksnivån. Under tidsperioden 2007-2012 är Kronobergs län
det län i riket där arbetslösheten har ökat mest.
Anledningen till att Kronobergs län kom att drabbas hårt av krisens effekter är
att länet är ett av rikets mest industriberoende. Under 2007 arbetade var fjärde
sysselsatt i länet inom industrin, vilket medförde att krisens effekter blev extra
påtagliga i jämförelse med andra län som inte är lika beroende av industrin.
Denna utveckling ser ut att fortgå i takt med ökad globalisering och konkurrens
– länet måste därför genomgå en strukturomvandling, för att kunna hävda sig
nationellt och internationellt. Det handlar både om att utveckla nya näringar,
samtidigt som den befintliga industrin bör utvecklas genom ett högre
kunskapsinnehåll.
I Kronobergs län minskade antalet sysselsatta 2007-2011 med nästan 2000
personer (-2,2 %). Närmare 3000 yrkestillfällen försvann inom industrin (-13
%), samtidigt som antalet sysselsatta inom övriga branscher ökade med
sammanlagt 1000 personer. Den kraftigaste sysselsättningstillväxten skedde
inom branscherna information och företagstjänster.
Arbetslöshetsökningen har kommit att slå särskilt hårt mot ungdomar. Under
2007 uppgick ungdomsarbetslösheten i länet till ungefär 6 %, men 2012 var mer
än var femte ungdom arbetslös. Sedan 90-talet har andelen 20-24 åringar som
arbetar minskat radikalt som en följd av de rationaliseringar som skedde på
arbetsmarknaden under 90-talskrisen. En liknande tendens inträffade under den
senaste krisen, då den yngre åldersgruppen drabbades hårt. När instegsyrken
försvinner höjs även trösklarna in till arbetsmarknaden vilket drabbar redan
svaga grupper. I Kronobergs län är sysselsättningsgapet mellan utrikes- och
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inrikes födda högt. Under 2011 hade utrikes födda en sysselsättningsfrekvens
på 57,1 %, motsvarande siffra för inrikes födda var 82,6 %. Av de utrikes födda
(20-64 år) med en vistelsetid på 4-10 år i länet var 35 % av dem varken i arbete
eller studier under 2011, motsvarande siffra för inrikes födda var 15,6 %.
Tillgången till humankapital är lägre i länet än vad som är fallet på riksnivå och
det råder stora variationer inom länet gällande befolkningens utbildningsnivåer.
Växjö kommun har en högre utbildningsnivå än riksgenomsnittet och det är
dubbelt så vanligt att en person boende i Växjö har eftergymnasial utbildning än
vad som är fallet i några av länets mindre kommuner. Länet har även en lägre
övergångsfrekvens till högskolan (42 %) i jämförelse med riket (45 %). En
grundläggande gymnasieutbildning är idag en viktig ingrediens för att komma in
på arbetsmarknaden. Under 2012 saknade 29 % av länets 20-åringar
gymnasieutbildning, motsvarande siffra för riket var 26 %.
En viktig faktor är hur länet kan maximera potentialen hos det tillgängliga
humankapitalet. Länet har i jämförelse med övriga liknande län haft en god
demografisk utveckling vilket till stor del kan förklaras med invandringen.
Däremot måste integrationen öka för att stärka både individ och samhälle;
framtidens demografiska utveckling kommer kräva att det tillgängliga
humankapitalet matchar arbetsmarknadens behov för att säkra regionens
ekonomiska utveckling.
Tillgång till kompetens är en central framtidsfråga. De näringar som har haft en
tillväxt har i regel haft ett högt kunskapsinnehåll. En hög förändringsberedskap
medför att den omställningsprocess som sker på arbetsmarknaden underlättas
och de regionala obalanser som kan uppstå under en omställningsperiod
mildras. En framtida strategi för länets utveckling handlar därför om att utnyttja
möjligheterna med förändringarna, snarare än att falla offer för utmaningarna
de medför.
Prioriteringar
Med utgångspunkt i ovanstående utmaningar, har insatserna med anledning av
medelstillskottet fokuserats på två områden:
- Strukturomvandling av näringslivet
Satsningar på att öka förädlingsvärde och innovationsgrad (Smart Housing), nya
profilområden för regionen (Information Engineering Centre samt Centrum för
organisatorisk innovation) och utveckling av tillväxtföretag (Väx!, företagsstöd).
Insatserna bidrar till strukturomvandling och förnyelse av näringslivet genom
att utveckla tjänstenäringar och att stötta länets industriföretag i att öka sitt
kunskapsinnehåll.
- Bättre tillvaratagande av utsatta grupper på arbetsmarknaden
Satsningar på metodutveckling som lägger grunden för minskad arbetslöshet, i
synnerhet för ungdomar (Framtid Kronoberg samt Kooperation för allas rätt
att jobba). Insatserna bidrar till strukturomvandling och förnyelse av
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näringslivet genom att nyttja de resurser i form av humankapital som redan
finns i regionen på ett bättre sätt.

En särskild prioritering har också gjorts gällande specifika insatser i Lessebo
kommun, där krafttag krävs för att hantera den stora mängden varsel.
Insatser och dess förväntade resultat/effekter
Totalt har nio projekt beviljats medel inom ramen för handlingsplanen. Bland
förväntade resultat märks ökad kunskap i länet och framtagna strategier och
arbetssätt. De förväntade effekterna handlar primärt om förnyelse och tillväxt i
näringslivet samt ökad sysselsättning.
Plan för uppföljning
Användning av medel och dess resultat/effekter ska återrapporteras till
Näringsdepartementet i samband med den årliga redovisningen som görs i
februari 2014 samt 2015.
För att säkerställa uppföljningsbarhet har mätning av projektens resultat
kvalitetssäkrats. Regionförbundets samordnare för analys och uppföljning har
diskuterat projektlogiken med de ingående projekten och den mätning som ska
genomföras har beslutats vid projektstart. Återrapportering sker till
regionförbundet i samband med del- och slutredovisning, vilket ligger till grund
för de årliga rapporterna till Näringsdepartementet.
Eftersom de flesta insatser pågår t.o.m. 2014- års utgång, kommer effekter att
vara svåra att följa upp i samband med projektslut. Effekter kommer istället att
följas upp på 3-5 års sikt, vilket regionförbundet ansvarar för.
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Bilaga 2: Projektportfölj
Projektnamn

Projektägare

Bevilja
d
summ
a

Syfte

Förväntat resultat

Förväntade effekter
(kort-, medel-, lång)

Kategori 1: Projekt som syftar till att främja existerande/nya företag
VÄX!

ALMI

496
400

Skapa fler växande
företag genom att
stödja 12 företag
med potential och
uttalad målsättning
att växa.

Screening av
lämpliga företag
12 deltagande
företag
X antal genomförda
kurser

Ökad insikt och
kunskap hos
deltagande företag
om hur ökad tillväxt
kan nås i respektive
företag
Fördubblad
omsättning med
bibehållen
lönsamhet i
deltagande företag
Totalt 50 nya
arbetstillfällen i
deltagande företag

Information
Engineering
Centre

IEC

500
000

Bygga upp och
etablera
klusterinitiativ på
IT-området.

Minst 70
medlemmar och
ordnad finansiering.

Ökad samverkan
mellan företagen
och ökad kunskap
om regionala behov.
Ökad tillgång till
kompetensutvecklin
g, förbättrad
kompetensförsörjni
ng och
gemensamma
forskningsprojekt.
Nya företag inom
IT-sektorn och fler
arbetstillfällen inom
företagen som deltar
i projektet

Centrum för
organisatorisk
innovation

Ljungby
kommun

812
500

Skapa ett regionalt
centrum för
organisatorisk
innovation i
Ljungby.

Etablerat centrum
Minst 15 företag/
offentliga
verksamheter och
minst 200 personer
ska ha genomgått
utbildning kopplat
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Ökad kunskap hos
deltagarna om
LEAN-metodiken.
Företagarna
implementerar
LEAN-metoder i
sina företag

till centrat under
projektperioden.
Ökad kunskap/insikt
hos deltagande
aktörer

Smart Housing

SP – Sveriges
tekniska
institut

1 633
333

Smart Housing
Småland är ett
initiativ som möter
upp mot ett flertal
utmaningar;
behovet av nya
bostäder, behovet
av att bygga
yteffektivt,
flexibelt, modernt,
energieffektivt och
hållbart. Syftar till
att skapa ett
hållbart boende i
regionen och att
stärka Smålands
husindustri som är
en stor näringsgren
för regionen.

Involverandet av
deltagare från
näringsliv, akademi
samt det offentliga
Flertalet igångsatta
projekt inom olika
branschområden

Ökat
förädlingsvärde hos
medverkande
företag

På kort sikt
förväntas ökad
samverkan mellan
företag inom
branschen samt
närmre kontakt med
akademin
På medellång sikt (5
– 10 år) –
samverkan och
innovationsförmåga
n har stärkts mellan
aktörer inom Smart
Housing Småland i
strategiska
partnerskap.
Exporten har ökat
utifrån
innovationsinriktade
partnerskap med
svenska och
utländska partners.
På lång sikt (> 10
år) är positionen
som internationellt
ledande nod kring
boende och hållbar
byggd miljö befäst
via globala
strategiska allianser,
inom forskning,
utbildning och
marknadsutveckling.

Industrinätverk
i Kronoberg

Teknikcentru
m Kronoberg

446
187

Syftet är att stärka
industriföretag
genom att öka
deras samverkan
och förstärka
nätverk inom
branschen.

Insatser för att öka
antalet delaktiga
företag
50 % av de nya
deltagarna ska ha en
person deltar i
nätverkssammanko
mster
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Ökad kunskap hos
företagen om de
regionala behoven
av förnyelse inom
industrin
Ökad samverkan
mellan

Nya nätverk ska
bildas under
projektperioden
Utbildningsinsatser

Förstudie
morgondagens
tillväxtbolag

Företagsfabri
ken
Kronoberg

13600
0

Att undersöka
vilka
framgångsfaktore
r som finns i de
främsta
innovationsmiljöe
rna i framförallt
Europa, men
också i USA, för
att genom den
kunskapen sätta
samman en
projektplan,
hållbar budget
och mätbara
indikatorer som
kommer att vara
grunden i ett
projekt som ska
skapa en
innovationsmiljö
i Kronobergs län.

Studiebesök vid
innovationsmiljöer
Dokumentstudier av
olika
innovationsmiljöer

industriföretagen i
regionen
Företagen som
deltar i projektet ska
få en stärkt
utveckling sett till
nycketal som antal
anställda och
omsättning
På kort sikt ökad
kunskap om
innovationsmiljöer
och en komplett
projektansökan för
passande EU-medel
som ska finansiera
ett flerårigt projekt
för att skapa
morgondagens
tillväxt- och
innovationsmiljö
På lång sikt en
framgångsrik
innovationsmiljö
med flera nya
tillväxtbolag

Kategori 2: Projekt som syftar till att främja individens omställning
Framtid
Kronoberg implementerin
g

Växjö
kommun

680
000

Ta tillvara resultat,
erfarenheter och
samverkansformer
från Framtid
Kronoberg samt
utreda hur en
ordinarie
verksamhet kan
organiseras.

Förslag på fortsatt
organisation för
kommunöverskridan
de samverkan och
gemensamma
insatser för unga
arbetssökande

Implementering –
hos kommuner och
organisationer – av
gemensamma
metoder för att
hantera
ungdomsarbetslöshe
t.
Deltagare i projektet
ska gå vidare till
studier eller arbete
Minskad
ungdomsarbetslöshe
t
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Framtid
Kronoberg –
näringslivsstrat
egi

Växjö
kommun

335
000

Syftet är att ta fram
en strategi för ökad
samverkan mellan
näringsliv och
offentliga
myndigheter
gällande
ungdomsarbetslösh
et.

Strategi och
åtgärdsplan för hur
näringslivets
engagemang ska öka.

Stärkt samverkan
mellan det offentliga
och näringslivet
gällande
ungdomsarbetslöhet
Företagen får
kunskap om hur de
kan bidra till att
minska
ungdomsarbetslöshe
ten.
Företagen tar emot
deltagare från
projektet.
Deltagare i projektet
kommer ut på
exempelvi praktik
hos företagen.
Minskad
ungdomsarbetslöshe
t

Samverkan
Lessebo

Lessebo
kommun

270
000

Syftet är att bedriva
varselsamordning
och genomföra
aktiviteter för
arbetslösa i
Lessebo kommun.

Uppbyggd plattform
för att underlätta
arbetssökandes
omställning.
Varslade personer
ska delta i projektet

Ökad kunskap hos
deltagarna om
arbetsmarknadens
krav och
möjligheterna till
individuell
omställning

Flertal insatser med
syfte att öka
deltagarnas
möjligheter och vilja
till omställning

Deltagare i projektet
ska påbörja
jobbsökande och
ingå i eventuella
utbildningsinsatser
Deltagare i projektet
ska efter
projektavslutet ha
gått vidare till
studier eller arbete

Kooperation
för allas rätt att
jobba

Coompanion

1 121
527

Att utveckla
förutsättningar i
länet för fler i
sysselsättning
genom att starta
nya- och utveckla
befintliga sociala

Minst 20 grupper har
fått stöd för att bilda
arbetskooperativ.
Minst 100 personer
deltagit i
information,
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Ökad kunskap hos
deltagarna om
kooperativa
metoder för att
förverkliga
företagsidéer.

företag och
arbetskooperativ.

handledning eller
rådgivning.

Minst 10 nya
arbetskooperativ
bildas.
Minst 50 nya jobb
skapas.

Totalt

Extraanslaget

64309
47
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Bilaga 3: Intervjupersoner
Projektledare, Centrum för organisatorisk Innovation
Projektledare, Framtid Kronoberg
Projektledare, Industrinätverk
Projektledare, Kooperation för allas rätt att jobba
Projektledare, Samverkan Lessebo
Ansvarig person för omställningsföretag, Samverkan Lessebo
Projektledare, Väx!
Projektledare, IEC (Mejl)
Projektledare, Förstudie – Morgondagens Tillväxtbolag
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Dnr 14/0017
Bilaga 2

Rapportering av arbetet med Östersjöstrategin

Rapporteringen utgår från de frågor om regionala aktörers arbete med EU:s
strategi för Östersjöregionen som erhållits av Tillväxtverket.
A. Organisationens interna arbete
– frågor som gäller organisationens arbete med uppdraget och integrationen av Östersjöstrategin i
reguljär verksamhet.
1. Under 2014 har de viktigaste insatserna där Regionförbundet dragit nytta
av EU:s strategi för Östersjöregionen varit:


Att delta i programmeringen för Södra Östersjöprogrammet för den
nya programperioden 2014-2020 med övriga deltagande länder och
svenska regioner. I detta arbete har det varit viktigt för regionen att bli
en del av ordinarie stödgeografi. En viktig utgångspunkt för
programmeringsarbetet är att bygga på förverkligandet av EU2020
och Östersjöstrategin.



Att delta i programmeringsarbetet för Regional- och
socialfondsprogrammet ”Småland och Öarna” och bidra med
synpunkter och inspel. En viktig utgångspunkt för
programmeringsarbetet är att bygga på förverkligandet av EU2020
och Östersjöstrategin.



Att i arbetet och processen med att utveckla en ny regional
utvecklingsstrategi (RUS) koppla utmaningar, mål och indikatorer till
strategier på EU-nivå t.ex. EU:s strategi för Östersjöregionen.



Att delta i det Svenska nätverket för PA Education.

a. Arbetet har tillvaratagits på detta sätt:


I programmeringsarbetet och processen med att arbeta fram en ny
regional utvecklinsstrategi (RUS) länkas lokala och regionala
utmaningar och strategier ihop med dito på EU-nivå. Framförallt
EU2020 och EU:s strategi för Östersjöregionen. Detta medför
förbättrade förutsättningar att genomföra projekt eller andra insatser
som har sin utgångspunkt i åtgärder som pekas ut i EUBSR:s
handlingsplan.



Inom ramen för den politiska plattformen och
samarbetsorganisationen Euroregion Baltic (ERB) kanaliseras
merparten av Regionförbundets engagemang i EUBSR. Inom ERB
finns en av samtliga deltagande regioner antagen ”Agenda 2020” som
understryker vikten av ett starkt engagemang i genomförandet av EU:s
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strategi för Östersjöregionen. Som politisk plattform fungerar ERB
som en aktör i strategin, genom att aktivt övervaka genomförandet,
delta i Östersjöstratgins årliga forum och andra fora. ERB nyttjar
Södra Östersjöprogrammet som finansiering för egna projekt, men
fungerar också som spridare av projektidéer och resultat till aktörer i
medlemsorganisationerna.


Regionförbundet har genom deltagande i de nämnda nätverken och
plattformarna stärkt sin roll i implementeringen av strategin, men
också sin kompetens och sitt kunnande på området.



Den största utmaningen är fortsatt att kommunicera strategin, dess
syfte och konsekvenser. Som en följd av detta är ägarskapet och
engagemanget för strategin hos regionens aktörer begränsat och en del
ser det enbart som kostsamt att avsätta resurser för Östersjöarbete
och projektutveckling. Det skall också framhållas att detta inte är
begränsat till detta område utan också till andra EU-relaterade frågor.
Utmaningen ligger framgent i att kommunicera behov och innehåll i
EUBSR på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt, samt skapa
relevanta verktyg som främjar den lokala nivåns deltagande.

2. De externa nätverk och samarbeten som varit av störst betydelse för
Regionförbundet södra Småland under det gångna året har varit:


Euroregion Baltic (ERB)



South Baltic Programme



Småland Blekinges Brysselkontor och samverkan i Småland Blekinge



Svenska Institutet



Tillväxtverkets forum och dokumentation

3. Den enskilt viktigaste faktorn för att Regionförbundet skall kunna dra
nytta av strategin är att programmen utvecklas i linje med såväl våra och
regionens utmaningar som med EUBSR och på så vis kan mötas genom
projektutveckling de kommande åren 2014-2020.
Lanseringen av strategin har inneburit en ökad medvetenhet och kunskap,
men kommunikationen om Östersjöstrategins mervärde är fortsatt en
utmaning för öka det regionala och lokala engagemanget. Till detta krävs
också verktyg som främjar den lokala nivåns deltagande.
B. Deltagande i samarbetsprojekt
– Frågor om er organisations deltagande i externt finanseriade internationella projekt, inkl.
förstdieprojekt som bidrar till strategins mål.
1. Aktörer i regionen deltar bl.a. i dessa projekt:


Introducing electric mobility as intermodal transport mean in small &
medium sized cities of the South Baltic area (ELMOS), South Baltic
Programme, http://www.elmos-project.eu/home.html
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Mobile together, South Baltic Programme,
https://mobiletogether.wordpress.com/



Creative learning environments - schools building competences to
lead and learn in a rapidly changing world (CreatLearn), South Baltic
Programme,
http://en.southbaltic.eu/db/index.php?p=6&id_db=4&id_record_=
433



South Baltic Global Access, South Baltic Programme,
http://www.south-baltic-airport.eu/
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2. Följande projekt har avslutats sedan förra rapporteringen:


Sustainable RES-CHAINS in the South Baltic Region (RESCHAINS), South Baltic Programme,



Wind energy in the BSR 2: Demonstrators - the Upgrade (WEBSR2
Upgrade), South Baltic Programme



Co-ordination and integration of higher education and the labour
market around the South Baltic Sea (COHAB), South Baltic
Programme



Connecting business potentials over the borders (Going abroad),
South Baltic



ANSWER, Noth Sea Programme



North Sea SEP, North Sea Programme



East West Transport Corridor, Baltic Sea Programme



Increasing Energy Saving though Conversion LED lighting in Public
Space (LED), South Baltic Programme



Modern Water Management in the South Baltic Sea Area
(MOMENT), South Baltic Programme



Development of Innovative Systems through Knowledge Exchange
(DISKE)

3. Då Regionförbundet inte ingått som projektpartner i de exempel som
anges ovan äger den lokala nivån/enskilda organisationen resultatet av
sina projekt. Projekten är relevanta för de lokala utmaningar som finns,
vilket borgar för en hög sannolikhet att resultaten kommer att tillämpas
och implementeras.
En av de viktigaste faktorerna för att säkra att projektresultaten
implementeras är att säkra övergång från projektutveckling till inordnande
i ordinarie verksamhet, samt behålla den kompetens som projekten
utvecklat i den löpande verksamheten.
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C. Övergripande bedömning av insatsområden i
handlingsplanen (PA)
– Frågor om er syn på de insatsområden i handlingsplanen som ni är aktiva inom, mot
bakgrund av att handlingsplanen är rullande och uppdateras regelbundet.
a. Regionförbundet bedömer handlingsplanen för EUBSR samt föreslagna
åtgärder som relevanta och tillfredsställande för att uppnå strategins mål.
b. Gällande genomförande av flaggskeppsprojekt inom strategin har varken
Regionförbundet eller regionen någon erfarenhet. Däremot kan själva diskursen
kring begreppet vara förvirrande för aktörer då det kan vara såväl
utvecklingsprocesser som antingen består av flera projekt, ett enda projekt eller i
form av ett nätverk.
c. De tre viktigaste faktorerna för att insatsområdets åtgärder och
flaggskeppsprojekt ska kunna genomföras och få effekt är:


Att det finns strukturfondsmedel avsatta för insatser och projekt i linje
med EUBSR i kombination med att programmen är synkade mot
handlingsplanen och PA i handlingsplanen,



Att det finns en fungerande struktur och organisering av arbetet med
EUBSR,



Förankring och engagemang på lokal nivå för verkligt genomslag.

D. Summering av genomförandet perioden 2009-2014 och
framåtblick
– Frågor beträffande era erfarenheter kring arbetet med Östersjöstretagin under hela perioden då
den funnits, det vill säga från starten 2009 till slutrapporteringen för 2014 samt idéer kring det
framtida genomförandet.
1. Sett till hela perioden:
a. Östersjöstrategin ligger i linje med de frågor som är prioriterade i det regionala
utvecklingsprogrammet (samt framtida regionala utvecklinsstrategin) för regionen.
Strategin sammanfaller också väl med den samarbetsgeografi och struktur som vi
befinner oss i.
Regionförbundet har huvudsakligen varit aktiva på policynivå genom ERB och
Småland Blekinges Brysselkontor, samt i ett par projekt med koppling till
strategin.
Regionförbundet har genom deltagande i tidigare nämnda nätverk stärkt sin roll i
implementeringen av strategin och vår kompetens och vårt kunnande om
Östersjöregionen och EUBSR. Regionförbundet har också indirekt kommit i
kontakt med nya partners, potentiella partners och nyckelpersoner på olika nivåer
då flera nationella och europeiska aktörer uppmärksammat ERB:s arbete med
strategin.
Samtidigt är det resurskrävande att arbeta med strategin, inte minst eftersom det
är utmanande att förmedla vikten av den till regionala och lokala aktörer.
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b. Den största utmaningen har varit att kommunicera strategin, dess syfte och
genomslag på lokal och regional nivå. Som en konsekvens av detta är ägarskapet
och engagemanget för strategin begränsat hos regionens aktörer. Framöver finns
ett stort behov av fortsatt kommunikation av strategins motiv och innehåll på ett
pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt, men det krävs också verktyg som främjar
den lokala nivåns deltagande i högre utsträckning. Här är det viktigt att framhålla
att vårt geografiska läge medför att det inte alltid finns en tydlig koppling till
Östersjön och att det i sig också är en utmaning.
2. Tankar och idéer kring det framtida genomförandet av Östersjöstrategin:
Samordningen av strategiarbetet har blivit bättre, men fortsatt dialog, förbättrad
information såväl som kring allmänna frågor som frågor relaterade till
koordinering och implementering av handlingsplanen är viktigt. I detta arbete är
det av stor betydelse att lyfta goda exempel, kommunicera pågående aktiviteter så
att aktörer kan relatera till genomförandet.
Det är även viktigt att det finns stöd och strukturer som underlättar
projektutveckling och partnerskapsbygge. Ett bra exempel på detta är medel som
Svenska Institutet och numera även Östersjöprogrammet beviljar, s.k. seed
money.
Ur ett länge perspektiv är förankringen och engagemanget på den lokala nivån
fortsatt viktig för att uppnå strategins mål.
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Regionstyrelsen

Skriftlig information – verksamhetsrapport för
kulturberedningen år 2014

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet

Sammanfattning
Kulturberedningen ska utifrån regionstyrelsens direktiv avlägga en
verksamhetsrapport vid årets slut.
Nu presenterad rapport omfattar år 2014.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Helen Hägglund
Kulturansvarig

Verksamhetsrapport för kulturberedningen år 2014
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