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1.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2015-11-17.
Sammanfattning
För att protokollsutdrag ska kunna ingå i utskick 2015-11-18 till
regionfullmäktige föreslås att justering sker 2015-11-17.

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2015-11-10.

3.

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella ärenden.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör

4.

Delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg
15RK1290
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
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att godkänna delårsrapporter augusti 2015 från hälso- och sjukvårdsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Grimslövs
folkhögskola, regionservice samt kundval- och privata vårdgivare,
att överlämna delårsrapporterna till regionfullmäktige för information
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport
augusti 2015 Region Kronoberg.
Sammanfattning
Delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg är regionövergripande och bygger
på nämndernas, Grimslövs folkhögskolas, regionservice samt kundval- och
privata vårdgivares delårsrapporter.
Region Kronoberg arbetar på bred front med att öka invånarnas tillgänglighet till
och delaktighet i vården. Bland annat förbereds för införandet av e-journal, för
ökad delaktighet, medan arbete pågår för att få fler att använda sig av ehälsotjänster, för ökad tillgänglighet. Möjligheten till webbtidbokning omfattar
fler och fler verksamheter.
Tillgängligheten till vården är överlag god. Men liksom tidigare år har
väntetiderna för den planerade vården försämrats till följd av beslutade
verksamhetsneddragningar under semesterperioden. Därtill har specifika
bemanningsproblem inom specialistsjukvården inneburit ytterligare
verksamhetsneddragningar, bland annat av operationskapaciteten.
Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade volymer jämfört
med samma period 2014. Den akuta vården har ökat samtidigt som den
planerade vården har minskat i motsvarande grad.
Tillgängligheten till länets kollektivtrafik är fortsatt hög. Nöjd kundindex för
buss/tåg ligger på 69 %. Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014
(66 %) och målet för 2015 (67 %). För Serviceresor är nuläget 85 %, och
överstiger helårsresultatet 2014 (84 %) och uppfyller målet för 2015 (85 %).
Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del
förseningar på grund av signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra
infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen,
utan även fel som uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg.
Resultatet per augusti månad visar ett positivt utfall på 141 mnkr, vilket är 82
mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen i förhållande till
budget kan främst förklaras av högre intäkter och bättre finansiering i form av
återbetalning från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av
regionens kansli samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgaranti.
Resultatet har också påverkats av att investeringstakten varit lägre än planerat
vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar samt att pensionskostnaderna
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bedöms bli lägre än budgeterat.
Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt budgetöverskridande vad gäller
bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall. Resultatet exklusive
jämförelsestörande engångsposter är 81 mnkr vilket är 22 mnkr bättre än
budgeterat resultat på 59 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 63 mnkr, vilket är en försämring med
27 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i april och 18 mnkr sämre än
det budgeterade årsresultatet på 81 mnkr. Resultatförsämringen förklaras
framförallt av ett försämrat prognostiserat resultat för hälso och sjukvården om
30 mnkr samt en försämring av skatteprognosen med 7 mnkr. I den totala
prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag bestående av
återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr, Samordnings- och
tillgänglighetsmiljarden (”kömiljarden”) för 2015 på 17 mnkr samt
fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på
31 mnkr när flyttkostnaderna beaktats. Anslaget för pensionskostnader förväntas
ge ett överskott under 2015 på ca 15 mnkr.









5.

Beslutsunderlag
Missiv - Delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg
Delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg
Delårsrapport augusti 2015 hälso- och sjukvårdsnämnden
Delårsrapport augusti 2015 regionala utvecklingsnämnden (150908)
Delårsrapport augusti 2015 kulturnämnden
Delårsrapport augusti 2015 trafiknämnden (2015-09-17)
Delårsrapport augusti 2015 Grimslövs folkhögskola
Delårsrapport augusti 2015 Regionservice
Delårsrapport augusti 2015 kundval och privata vårdgivare
Månadsrapport september 2015 Region Kronoberg
15RK1278
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport september 2015 Region Kronoberg.
Sammanfattning
Per september redovisas en kortfattad månadsrapport, och för mer detaljer
hänvisas till delårsrapport augusti.
Resultatet per september månad visar ett positivt utfall på 121 mnkr, vilket är 58
mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen i förhållande till
budget kan främst förklaras av högre intäkter och bättre finansiering i form av
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återbetalning från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av
regionens kansli samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgaranti.
Resultatet har också påverkats av att investeringstakten varit lägre än planerat
vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar samt att pensionskostnaderna
bedöms bli lägre än budgeterat.
Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt budgetöverskridande vad gäller
bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall.
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 50 mnkr, vilket är en försämring med
13 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i augusti och 31 mnkr sämre
än det budgeterade årsresultatet på 81 mnkr. Resultatförsämringen förklaras
framförallt av ett försämrat prognostiserat resultat för Hälso- och
sjukvårdsnämnden (exkluderat effekten av att intäkterna för Samordnings- och
tillgänglighetsmiljarden flyttats från regiongemensamt till Hälso- och
sjukvårdsnämnden), en tilläggspremie från Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag på 7 mnkr samt en försämrad skatteprognos.
I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag
bestående av återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr och
fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på
31 mnkr när flyttkostnaderna beaktats.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör


6.

Beslutsunderlag
Missiv -Månadsrapport september 2015 Region Kronoberg
Månadsrapport september 2015 Region Kronoberg
Redovisning av hälso- och sjukvårdsnämndens
åtgärder för att uppnå överenskommet resultat
15RK1274
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens redovisning av åtgärder för att
uppnå överenskommet resultat.
Sammanfattning
Regionstyrelsen uppdrog § 65/2015 åt hälso- och sjukvårdsnämnden att redovisa
åtgärder för att uppnå överenskommet resultat på -70 miljoner kronor för
helåret 2015.
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Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i juni 2015 fick hälso- och
sjukvårdsledningen i uppdrag att arbeta enligt föreslagna punkter i
verksamhetsplan 2016 för att nå överenskommet resultat.
- Intensifiera rekryteringsinsatser för att minska hyrläkarberoende.
- Prioritera arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner och trycksår.
- Prioritera långsiktigt processorienterat arbetssätt med exempelvis
standardiserade vårdplaner, produktions- och kapacitetsplanering mm.
- Använda kömiljarden för att stötta verksamheterna så att god tillgänglighet
säkerställs samt för att påskynda införandet av e-hälsotjänster.
- Utred möjlighet att flytta patienter från rättspsykiatri till vuxenpsykiatri med
utgångspunkt i patientsäkerhet, resursutnyttjande och lagstiftning.
- Utred möjlighet att samordna HIA och IVA i Ljungby med syfte att minska
sårbarhet och förbättra resursutnyttjandet.
Hälso- och sjukvårdsledningen uppdrogs att med utgångspunkt i genomförbara
åtgärder samt långsiktiga processer återkomma med en åtgärdsplan som är tidsatt
och med besparingar att komma ner till -70 miljoner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kompletterade uppdraget § 68/2015 :
- Snabba upp och fokusera på arbetet med att få fler sjuksköterskor samt fler
anestesisjuksköterskor till slutenvården och fler läkare inom primärvård och
psykiatrin.
- Skyndsamt inventera den kompetens som finns på flyktingförläggningar.
- I linje med POK fortsätta och intensifiera arbetet med "rätt kompetens på rätt
plats".
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade även att hösten 2015 arbeta med
ett förstärkt presidium, med en representant från varje parti, som fördjupar sig i
de ekonomiska frågorna.
Åtgärdsplan enligt uppdraget från juni 2015 presenterades vid hälso- och
sjukvårdsnämnden i september 2015. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna plan med åtgärder för att nå överenskommet resultat
att informera regionstyrelsen om åtgärdsplanen.
Beslutsunderlag
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7.

§83 Mål för bättre resursanvändning inom hälso- och sjukvård - åtgärder för att nå
överenskommet resultat
Bättre resursanvändning inom hälso- och sjukvård
Taxor och avgifter för år 2016 i hälso- och
sjukvården 15RK1638
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa förändringar av avgifter i öppen hälso- och sjukvård enligt
föreliggande förslag,
att avgiften i sluten vård bibehålls på oförändrad nivå under år 2016,
att fastställa tandvårdstaxor för frisktandvård från 2016-03-01 och övriga
taxeförändringar inom tandvården från 2016-01-15 i enlighet med förslaget,
att de totala taxeförändringarna ska vara minst kostnadsneutralt jämfört med
dagens system, efter förändringar som beslutas i juni samt
att ytterligare förändringar av taxor och avgifter hänskjuts för beredning och
beslut juni 2016 avseende 2017.
Sammanfattning
Som ett led i beredningen av Finansplan för 2016 har en översyn genomförts av
regionens taxor och avgifter i hälso- och sjukvården. Ärendet återremitterades av
hälso- och sjukvårdsnämnden §84/2015 med motiveringen att utförligare
underlag med konsekvensanalys erfordrades för att kunna ta ställning till
enhetstaxa. I föreliggande förslag har beslut om enhetstaxa lyfts ut för ytterligare
beredning och beslut i juni 2016. Taxor och avgifter kommer att fortsatt utredas
för eventuella förändringar inför 2017.
Följande förändringar föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1)
Förslag till förändring från 1 januari 2016:
- Avgiftsbefria specialistpsykiatriska patienter med avsaknad av sjukdomsinsikt.
- Avgiftsfri tobaksavvänjning (intäktsbortfall 30 tkr).
- Införa möjlighet att köpa ett frikort för hälso- och sjukvård.
- Införa uteblivande avgift för BVC (intäktsökning 200 tkr).
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- Uteblivande avgift för nödvändig tandvård, tandvård vid långvarig sjukdom
eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling ska följa
tandvårdstaxans gällande avgifter för motsvarande besök.
Förslag till förändringar från 1 juli 2016:
- Ej debitera gynekologiskt cellprov (intäktsbortfall helår 1 mnkr, 2016 ca 500
tkr).
- Ej debitera mammografi (intäktsbortfall helår 3,6 mnkr, 2016 ca 1,8 mnkr) –
täcks av generellt stadsbidrag.
- Inkludera resterande screeningavgifter i högkostnadsskyddet (intäktsbortfall
helår ca 200 tkr, 2016 ca 100 tkr).
Avgifter i sluten vård (bilaga 2) – inga förslag till förändringar
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 3) - Förslag till förändring från
1 januari 2016:
- Övriga bidrag
- Införa bidrag för hemodialys – 6 000 kronor/år/patient
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med
sjukdom (bilaga 4) – Förslag till förändring 1 januari 2016:
- Debitera för kopior gällande allmän handling i övrigt:
- 1-9 sidor - 0 kronor
- 10 kopior eller fler – 6 kronor / sida
Avgifter för allmäntandvård (bilaga 5) och specialisttandvårdstaxa (bilaga
6) - Förslag till förändring från 1 januari 2016:
- Allmäntandvårdstaxan höjs med 2,5 % och specialisttaxan med 2,7 %.
- Avgift för frisktandvård höjs från 2016-03-01.
- Övriga taxeförändringar inom tandvården gäller från 2016-01-15.

Avgifter

Intäktsökning /
Intäktsökning/intäktsminskning
intäktsminskning
2016
Helårseffekt
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Ej debitera gynekologiskt
cellprov (från juli 2016)

0,5 mnkr kronor

Ej debitera mammografi (från
juli 2016)

0 kronor (inräknat
0 kronor (inräknat stadsbidraget
stadsbidrag år
år 2017)
2016)

Inkludera resterande
screeningavgifter i
högkostnadsskyddet (från juli
2016)
Avgiftsfri tobaksavvänjning
Uteblivande avgift BVC
Summa:

1 mnkr

0,1 mnkr

0,2 mnkr

30 000 kronor
+ 0,2 mnkr
0,4 mnkr

30 000 kronor
+ 0,2 mnkr
1 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämndens behandling
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens behandling av ärendet så gjordes följande
yrkanden:
- Thomas Haraldsson (C) yrkade bifall till liggande förslag med tillägget "De
totala taxeförändringarna ska vara minst kostnadsneutralt jämfört med dagens
system, efter förändringar som beslutas i juni."
- Eva Johnsson (KD), Ann-Charlott Kakoulidou(S), Michael Sjöö (S), Roland
Gustbée (M) och Ricardo Salsamendi (S) yrkade bifall till Thomas Haraldssons
(C) yrkande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade enligt liggande förslag med tillägg av
Thomas Haraldssons (C) yrkande.

Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör










Beslutsunderlag
§ 101/2015 HSN - Taxor och avgifter
Missiv Taxor och avgifter för år 2016 i hälso- och sjukvården-HSN
Översyn taxor och avgifter inför år 2016
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i sluten vård
Bilaga 3 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
Bilaga 4 - Avgifter för intyg och åtgärderundersökningar utan samband med sjukdom
Bilaga 5 - Allmäntandvårdstaxa
Bilaga 6 - Specialisttandvårdstaxa
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8.

Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 20162025 15RK312
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att anta Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2016-2025 med Sven
Sunessons (C) och Michael Öbergs (MP) ändringsyrkanden,
att uppdra till regionstyrelsen att ansvara för genomförande och uppföljning av
Trafikförsörjningsprogrammet samt
att uppdra till Trafiknämnden att på uppdrag av regionstyrelsen verkställa
Trafikförsörjningsprogrammet.
Sammanfattning
Ärendet gäller ett nytt Trafikförsörjningsprogram (TFP) för Kronobergs län
2016-2025. Syftet är att tillhandahålla långsiktiga mål och riktlinjer för hur
kollektivtrafiken ska fungera och utvecklas i länet för kvinnor och män, pojkar
och flickor i olika åldrar och för att stödja regional hållbar tillväxt. Det nya
programmet ersätter det tidigare från 2012.
TFP har upprättats i samråd med berörda intressenter och följs upp i en ettårsoch fyraårscykel i enlighet med Gröna Kronoberg 2025 (RUS). TFP är styrande
för Region Kronobergs verksamhet, och har en vägledande funktion för andra
aktörer. Region Kronoberg har två roller, som regional kollektivtrafikmyndighet
(RKM) och som utförare (Länstrafiken Kronoberg). Regionstyrelsen fullgör
Region Kronobergs uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarar för genomförande och uppföljning av TFP. TFP är att betrakta som en
beställning från RKM till Trafiknämnden. Insatser beslutas inom ramen för
ordinarie verksamhets- och budgetplanering.
Målbilden är Hållbar kollektivtrafik för alla. Målen är att kollektivtrafiken ska:
- Ha fler och nöjdare resenärer.
- Vara tillgänglig och enkel att använda.
- Vara robust och pålitlig.
- Bli mer resurseffektiv och bidra till en minskad klimatpåverkan.
- Bidra till ökad hälsa.
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- Bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region.
- Planeras och utföras för en ökad ekonomisk resurseffektivitet.
Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av ärendet görs följande yrkanden:
- Sven Sunesson (C) lämnar följande ändringsyrkanden till programmet:
"Sid 31 - stryk i sista stycket
...och därför är det av stor vikt att en stor del av tillkommande bebyggelse och
andra typer av etableringar sker i starka kollektivtrafikstråk.
Sid 33-34 - stryk sista meningen sid 33
Exempelvis kan det handla om att en större del av regionens tillkommande
bebyggelse bör hamna i eller i närheten av starka kollektivtrafikstråk.
Sid 36 Stycke 4:2 Stryk mening i mitten
Bebyggelse i lägen utan attrakiv och resurseffektiv kollektivtrafik bidrar i
betydligt mindre grad till att stärka den regionala tillgängligheten,
arbetsmarknadsvidgningen, tillväxten och hållbarheten.
Sid 45 Närtrafik, stryk i sista meningen
...och i tätorter där det inte finns stadstrafik
Sid 51 - Tillägg längst ned under C. Svagare...
...Här återfinns även nr 3 där trafik ännu inte körs hela sträckan. Ambitionen är
att trafik ska finnas hela vägen Hässleholm-Halmstad senast 2019."
- Michael Öberg (MP) gör följande ändringsyrkande på sidan 47:
"Tåg- och busstrafiken kommer sannolikt öka kraftigt i samband med att den
nya höghastighetsbanan byggs, oavsett stationsplacering.”
- Olof Björmarker (S) yrkar bifall till Michael Öbergs (MP) yrkande.
Yttranden
Under beredningen yttrar sig även ordförande Anna Fransson (S), Lennart
Värmby (V), Robert Olesen (S) och Roland Gustbée (M).

Utskriftsdatum: 2015-11-10

12

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-11-10

Propositionsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka det föreliggande förslaget till
trafikförsörjningsprogram med Sven Sunessons (C) och Michael Öbergs (MP)
ändringsyrkanden.
Vid ärendets behandling finns Daniel Malmqvist, Per Hansson och Camilla Ottosson från
samhällsbyggnad tillgängliga för att svara på eventuella frågor.








9.

Beslutsunderlag
Missiv Trafikförsörjningsprogram
Trafikförsörjningsprogram 2016-2025
Behovsanalys, bilaga 1 TFP (beslutsunderlag RS)
Bilaga 2 Hållplatshandbok slutlig
Bilaga 3 Intern ansvars- och rollfördelning
Översikt inkomna remissvar höst 2015
§141 RS 2015 Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2015-2025, beslut att
återremittera

Informationsärende - Ändrade ekonomiska
förutsättningar för Budget 2016 med flerårsplan
2017-2018 14LTK1381
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information om ändrade ekonomiska förutsättningar för budget 2016 med
flerårsplan 2017-2018 redovisas muntligt.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör

10.

Fastställande av Finansplan 2016 med plan 20172018 samt uppdatering av Budget 2016 med
flerårsplan 2017-2018 Region Kronoberg 15RK1797
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att fastställa Finansplan för 2016 samt uppdatera samtliga förslag till Budget
2016 med flerårsplan 2017-2018 utifrån nya förutsättningar enligt finansplanen,
vilket innebär:
att fastställa Region Kronobergs driftbudgetram 5 359 mnkr, finansiering till 5
406 mnkr och investeringsram 532 mnkr för år 2016.
att fördela driftbudgetram 2016 på 5 359 mnkr enligt följande:
– hälso- och sjukvårdsnämnd 3 550 mnkr
– trafiknämnd 302 mnkr
– regional utvecklingsnämnd 48 mnkr
– kulturnämnd 51 mnkr
– styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
– regionstyrelsen 1 257 mnkr, varav:
– vårdval 854 mnkr
– regionservice 30 mnkr
– regionstab 68 mnkr
– regiongemensamt 273 mnkr
– förtroendemannaorganisation 32 mnkr
– generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare)
att utifrån finansplan fastställa finansiella mål för 2016-2018:
– Resultatmål 2016 0,9 %, 2017 0,5 % och för 2018 0,0 %.
– Självfinansieringsgrad investeringar 2016 46 %, 2017 26 % och 2018 32 %.
– Likviditet 2016-2018 som lägst 700 mnkr.
– Pensionsförvaltning – över minst 3 procent.
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– Självfinansieringsgrad Länstrafiken – Region Kronobergs målsättning är att
kollektivtrafiken totalt sett för samtliga trafikslag ska självfinansieras till minst 50
procent under 2016-2018.
Sammanfattning
Förslaget till finansplan har arbetats fram baserat på uppdaterade
planeringsförutsättningar avseende skatteunderlagsutveckling, utjämningssystem,
befolkningsutveckling, pensionsprognos samt regeringens budgetproposition för
2016. Jämfört med tidigare budgetförslag i Regionstyrelsen i oktober 2015
noteras förändringar som får konsekvenser för såväl nettokostnadsram,
finansiering och resultatnivå för planperioden 2016-2018.
Främst påverkar ny prognos för pensionskostnader som visar på minskade
kostnader för 2016, ökade kostnader för premier till LÖF samt lägre
avskrivningar än tidigare budgeterat.
Prognos över Kronobergs skatteunderlag visar vissa förändringar jämfört med
tidigare budgetunderlag. Skatteintäktsprognosen har i oktober försämrats med 12
mnkr, inkomstutjämning med 1 mnkr och kostnadsutjämningen har försämrats
med 4 mkr. Reglering-och strukturbidrag har förbättrats med 15 mnkr. I
finansplanen finns en tabell som beskriver förändringarna jämfört mot tidigare
budgetförslag.
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld
lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten
är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till
2018. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig
inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska
genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas
upp under hela perioden.
Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av ärendet görs följande yrkanden:
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall förslag till Finansplan 2016 från M, C, KD och
FP. Förslaget läggs fram vid arbetsutskottet av M och C och följer förslag till
budget från M, C, KD och FP.
- Anna Fransson (S) föreslår att ordförandeberedningens förslag ändras så att
samtliga förslag till budget ska uppdateras utifrån de nya förutsättningarna enligt
finansplanen.
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- Michael Öberg (MP) yrkar bifall till förslag till Finansplan 2016 enligt budget
från S, V och MP.
- Robert Olesen (S) yrkar avslag på förslag till Finansplan 2016 från M, C, KD
och FP.
Propositionsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag till Finansplan 2016 enligt budget från S, V
och MP.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till Finansplan 2016 från M, C, KD och FP.
- Ordförande Anna Franssons (S) ändringsförslag till ordförandeberedningens
förslag till beslut.
Hon ställer proposition på förslag enligt följande:
1. Hon frågar först om regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med
ändringsyrkande från ordförande och finner att så är fallet.
2. Hon ställer därefter proposition på:
- Ordförandeberedningens förslag till Finansplan 2016.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till förslag till Finansplan 2016 från M, C,
KD och FP.
Hon finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med
ordförandeberedningens förslag.
Reservation
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) reserverar sig
mot beslutet, till förmån för eget förslag.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör





Beslutsunderlag
Missiv - Finansplan 2016
Finansplan 2016 (27 oktober 2015)
Finansplan 2016, Alliansens förslag till beslut
Finansplan 2016 Alliansen (3 november 2015)
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11.

Användning och fördelning av Södra
Regionvårdsnämndens budgetöverskott för åren
2011-2014 samt fortsatt användning av projektmedel
15RK1777
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna Södra Regionvårdsnämndens förslag till användning och
fördelning av budgetöverskott för åren 2011-2014 samt fortsatt användning av
projektmedel.
Sammanfattning
Under mandatperioden 2011-2014 har de medel som årligen avsatts för Södra
Regionvårdsnämnden och dess kansli, samt de projektmedel som erhållits, inte
förbrukats fullt ut. Stora delar av de medel som finns tillgängliga vid 2014 års
utgång är dock knutna till pågående och beslutade projekt eller så har beslut
redan fattats kring användningen av medlen. Södra Regionvårdsnämndens
beslutade §20/2015 att under förutsättning av huvudmännens godkännande
använda nämndens resterande överskott för åren 2011-2014 i enlighet med
framlagt förslag.



12.

Beslutsunderlag
Missiv - Förslag till användning och fördelning av Södra Regionvårdsnämndens budgetöverskott
för åren 2011-2014 samt fortsatt användning av projektmedel
Användning och fördelning av Södra Regionsvårdsnämndens budgetöverskott 2011-2014 samt
fortsatt användning av projektmedel, beslut från Södra Regionvårdsnämnden
Årsredovisning och revisionsberättelse Alvesta
Samordningsförbund 2014 13/LtK/7
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Alvesta Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Sammanfattning
Landstinget Kronoberg har tillsammans med Alvesta kommun,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen varit en av fyra huvudmän i Alvesta
Samordningsförbund som bildades 2007. Verksamheten startade 2008 och
målgrupp för verksamheten har varit personer i åldern 16-64 år, med prioritering
på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, behöver
extra stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden och är aktuella hos minst två av
de ingående huvudmännen.
Utskriftsdatum: 2015-11-10
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Alvesta Samordningsförbund avvecklades vid årsskiftet och har genom en
sammanläggning med Växjö Samordningsförbund bildat Samordningsförbundet
Värend från 1 januari 2015 där Region Kronoberg är en av huvudmännen
tillsammans med Alvesta kommun, Växjö kommun, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Alvesta Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2014. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
I revisionsberättelsen påtalar revisorerna vissa brister avseende målformulering
och måluppfyllelse. Vid Region Kronobergs granskning av årsredovisningen
konstateras att det saknas finansiella mål samt att flera mål inte är uppfyllda eller
inte möjliga att följa upp. Målformulering och måluppföljning bedöms som ett
förbättringsområde för verksamheten som fortsätter inom
Samordningsförbundet Värend.
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Alvesta Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisynpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att
ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.


13.

Beslutsunderlag
Missiv - Årsredovisning och revisionsberättelse Alvesta Samordningsförbund 2014
Årsredovisning inkl. revisionsberättelse 2014 för Alvesta Samordningsförbund
Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds
samordningsförbund 2014 13LTK275
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds Samordningsförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2014.
Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen en av fyra huvudmän i Markaryds
Samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds
kommun, som har kontakt med minst två av de ingående myndigheterna och
Utskriftsdatum: 2015-11-10
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som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till
egenförsörjning.
Markaryds Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2014. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
I underlaget till revisionsberättelsen påtalas vissa brister avseende verifikationers
underlag, momshantering, målformulering och måluppfyllelse. Region Kronberg
vill efter granskning av årsredovisning och underlag påtala följande
förbättringsområden: redovisningsunderlag och klassificering av kostnader,
momshantering som bör ske i samordningsförbundet som är en egen juridisk
enhet samt målformulering och måluppföljning.
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Markaryds Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisynpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att
ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.




14.

Beslutsunderlag
Missiv - Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds samordningsförbund 2014
Årsredovisning 2014
Revisionsberättelse för år 2014
Resultat av granskning av Markaryds Samordningsförbund 2014
Markaryds samordningsförbund – äskande av
budgetmedel 2016 15RK991
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att utöka budgetramen för medel till Markaryds samordningsförbund med
35 000 kronor till totalt 410 000 kronor för 2016
Sammanfattning
Markaryds samordningsförbund har till Region Kronoberg inkommit med
äskande av budgetmedel för år 2016.
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen en av fyra huvudmän i Markaryds
Samordningsförbund. Enligt lag om finansiell samordning §5 ska
Försäkringskassan stå för 50% av kostnaderna för den finansiella samordningen,
region/landsting bidra med 25% och ingående kommuner med 25%. Staten har
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19

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-11-10

inför 2016 beslutat om ny fördelningsmodell och Försäkringskassan har aviserat
om en utökning av budgetmedel för Markaryds samordningsförbund med
70 000 kronor från 2016. Markaryds kommun har därefter fattat beslut om att
utöka budgetmedel för samordningsförbundet från 375 000 till 410 000 kronor,
en ökning med 35 000 kronor som matchar statens utökning av budgetmedel.
Region Kronoberg har innevarande år 2015 avsatt 375 000 kronor i budgetmedel
till samordningsförbundet. Föreslås att Region Kronoberg beslutar att utöka
budgetmedel 2016 med 35 000 kronor till totalt 410 000 kronor.


15.

Beslutsunderlag
Missiv -Markaryds samordningsförbund - äskande av bugetmedel 2016
Avsiktsförklaring
Samordningsförbundet Värend – äskande av
budgetmedel 2016 15RK152
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att tilldela Samordningsförbundet Värend 1 210 057 kronor i budgetmedel för år
2016.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Värend har till Region Kronoberg inkommit med
äskande av budgetmedel för år 2016. Förbundet äskar 1 210 057 kronor från
Region Kronoberg för verksamhetsåret 2016.
Region Kronoberg är tillsammans med Alvesta kommun, Växjö kommun,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av fem huvudmän i
Samordningsförbundet Värend. Enligt lag om finansiell samordning §5 ska
Försäkringskassan stå för 50% av kostnaderna för den finansiella samordningen,
region/landsting bidra med 25% och ingående kommuner med 25%.
Föreslås att Region Kronoberg beslutar att tilldela Samordningsförbundet
Värend 1210 057 kronor, inom den av fullmäktige fastställda ramen, i
budgetmedel för 2016.



16.

Beslutsunderlag
Missiv -Samordningsförbundet Värend - äskande av budgetmedel 2016
Äskande av budgetmedel för 2016
Bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg 14LTK766
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bilda kommunalförbund tillsammans med övriga landsting/regioner i
Sverige: Region Skåne, Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland,
Landstinget Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region
Gävleborg, Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala
län, Region Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens
landsting,
att godkänna förslag till förbundsordning,
att godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och Västerbottens läns
landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting
därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting,
att inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4, vilket utgör
189 128 kronor,
att godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till förbundets
förfogande,
att inbetala 20 % av Region Kronobergs andel av förbundets fasta kostnader för
preliminär budget per 5 januari 2016 enligt bilaga 6, vilket utgör 84 000 kronor
samt
att utse en ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige.
Sammanfattning
Ett arbete har pågått sedan 2012 om samverkan för den luftburna
ambulanssjukvården. Samverkansavtal har tecknats med samtliga
landsting/regioner. Landstingsstyrelsen beslutade 2014-01-28 § 18 att delta i en
nationell upphandling av ambulansverksamhet med flygplan.
2014 påbörjades ett gemensamt arbete för att bilda ett kommunalförbund för
ambulansflyget i Sverige. Ett förslag till förbundsordning sändes på remiss till
samtliga landsting/regioner och ärendet behandlades av landstingsstyrelsen
§147/2014. Landstinget Kronoberg ställde sig positiv till bildandet av ett
Kommunalförbund för Svenskt ambulansflyg under förutsättning att förslaget
till förbundsordning kompletterades och förtydligades. Utifrån remissyttranden
har förbundsordningen bearbetats och nu föreligger ett slutligt förslag till
förbundsordning som ska beslutas av landsting/regioner. Kommunalförbundet
bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygverksamheten
och överta befintliga samverkansavtal mellan de 21 landstingen/regionerna och
Utskriftsdatum: 2015-11-10
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Västerbotten från den 1 januari 2016. Den ordinarie driftstarten förväntas ske
2018.








17.

Beslutsunderlag
Missiv Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg
Bilaga 1 Beslutsunderlag Beslutsförslag för 21 landsting och regioner
Bilaga 2 Samverkanssavtal svenskt ambulansflyg, KF o VLL
Bilaga 3 -Förbundsordning, slutversion våren 2015
Bilaga 4 Andelskapital utifrån folkmängd 31.12 2014, SCB
Bilaga 5 Fördelningsmodell våren 2015
Bilaga 6 Prel budget 2016 fördelning, 20 %
Bilaga 7 Prel budget 2016 och kalkyl 2017-18, sammandrag
Regionsamverkan Sydsverige 15RK132
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att tillstyrka förslaget till stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan
Sydsverige,
att tillstyrka förslaget till budget och medlemsavgifter,
att välja åtta ledamöter till representantskapet,
att välja regionstyrelsens ordförande Anna Fransson med Robert Olesen som
dennes ersättare och NN med NN som dennes ersättare som Region
Kronobergs ledamöter i styrelsen,
att avsätta 300 000 kronor vardera för år 2016 samt 2017 att tas ur
regiondirektörens budget för oförutsätt samt,
att utträda ur SydSam och att samarbetet i Sydsverige framöver sker inom ramen
för föreningen Regionsamverkan Sydsverige.
Sammanfattning
Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg,
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Region
Halland och Region Jönköpings län enades man om stadgar och
överenskommelse för den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige.
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Regionsamverkan Sydsverige träder i kraft den 1 januari 2016. Regelbunden
återkoppling av arbetet i Regionsamverkan Sydsverige görs till styrelsen och
regionfullmäktige
Motsvarande beslut som detta ärende fattas i samtliga medlemsorganisationer i
enlighet med det gemensamma möte som hölls den 21 augusti 2015.
Region Kronoberg påtalar att i stadgarna för den ideella föreningen saknas
uppgifter om föreningens sätesort samt uppgift om verksamhets- och
räkenskapsår.




18.

Beslutsunderlag
Missiv -Regionsamverkan Sydsverige
Förslag till stadgar och samverkansöverenskommelse (förslag från mötet Sydsverige 21 augusti
2015)
Förslag till budget för samarbete i Sydsverige 2016-2018 (förslag från mötet Sydsverige 21
augusti 2015)
Ägardirektiv 2016 för ALMI Företagspartner
Kronoberg AB 15RK122
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB för 2016
med reservation för finansiering samt
att beslut om finansiering av ALMI:s verksamhet tas av Regionala
utvecklingsnämnden inom den budgetram för 2016 som beslutas av
Regionfullmäktige
Sammanfattning
Region Kronoberg och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar
gemensamt årsvisa ägardirektiv för det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronoberg AB. Ägardirektivet innefattar både låne- och
rådgivningsverksamheten. Efter gemensamma ägaröverläggningar har
moderbolagets ägardirektiv bearbetats till bilagda förslag.
Inför 2016 har vissa förändringar gjorts i direktivets struktur, vilket bl.a. innebär
att dokumentet har blivit något kortare och mer koncist i vissa avseenden. Vissa
avsnitt har slagits samman för att på ett bättre sätt koppla till bolagets
verksamhet.
I bilagda beslutsunderlag och förslag till ägardirektiv redovisas de förändringar
som gjorts i förhållande till 2015 års direktiv.
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I finansieringstabellen finns belopp angivna, vilka är oförändrade från 2015.
Beslut om finansiering av ALMI:s verksamhet tas av regionala
utvecklingsnämnden inom den budgetram för 2016 som beslutas av
Regionfullmäktige.


19.

Beslutsunderlag
Missiv - Ägardirektiv 2016 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Ägardirektiv 2016 (Ändringsmarkerad till RS ny), förslag
Rapport medicinsk fördjupad granskning
vårdcentralen Avonova Hälsans Hus 15RK1160
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Avonova
Hälsans Hus,
att krav på åtgärder avseende remissbevakning och signering/vidimering ställs
till den inom Region Kronoberg kvarvarande vårdcentralen med samma
organisationsnummer som den granskade,
Svar på vilka åtgärder som vidtagits ska lämnas till Region Krononberg senast
2015-12-31. Om inte svar inkommit senast det angivna datumet utfärdas
ekonomiska sanktioner i enlighet med befintligt avtal mellan huvudmannen och
Region Kronoberg.
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 Avonova Hälsans Hus påbörjades i mars 2015.
Resultatet avseende journaldokumentation och samtycke återfördes i september
och för övriga punkter i juni. Vid mötet i juni informerades Verksamhetschef
och VD om att bristerna avseende rutiner, remissbevakning och
signering/vidimering skulle åtgärdas snarast, dock senast 2015-09-30. Vid
uppföljning 2015-10-01 noteras att bristerna avseende rutiner åtgärdats, medan
Utskriftsdatum: 2015-11-10
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de avseende remissbevakning och signering/vidimering kvarstår.
Detta kan tala för betydande brister i patientsäkerheten och innebär att
vårdcentralen inte uppfyller kraven i Vårdval Kronoberg - Primärvård.
Eftersom Avonova Hälsans Hus upphört efter det att granskningen genomförts
föreslås att eventuella krav på åtgärder riktas mot den i Region Kronoberg
kvarvarande vårdcentralen med samma organisationsnummer som den
granskade.


20.

Beslutsunderlag
Missiv -Rapport medicinsk fördjupad granskning, vårdcentralen Avonova Hälsans Hus
Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Avonova Hälsans hus
Svar på motion – Region Kronoberg bör gå med i
Teknikcollege 15RK1197
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att ge Regionala
utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp en diskussion med Teknikcollege för
att bli en del av samarbetet.
Kronobergs län är beroende av en livskraftig tillverkningsindustri och det finns
stora framtida kompetensbehov. Trots detta har många industriprogram tvingats
läggas ned på grund av för få sökande till utbildningarna.
Teknikcollege Kronoberg är en samverkansplattform som arbetar med att öka
attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Eftersom
Region Kronoberg har ett regionalt ansvar för näringslivsutveckling och
kompetensförsörjning skulle det vara lämpligt att även regionen går med som en
part i Teknikcollege på samma sätt som i Vård- och omsorgscollege Kronoberg.
Regionala utvecklingsnämnden ges i uppdrag att ta en diskussion med
Teknikcollege Kronoberg om möjligt medlemskap/stärkt samverkan. Region
Kronoberg har redan idag ett nära samarbete med Teknikcollege i en rad frågor
och delfinansierar med hjälp av regionala utvecklingsmedel en utvidgning av
Teknikcollege Kronoberg till att innefatta hela länet. Teknikcollege är just nu
inne i en expansionsfas, vilket öppnar upp för en dialog om hur samverkan
ytterligare kan utvecklas.
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21.

Beslutsunderlag
Svar på motion, förslag till beslut
Motion: Region Kronoberg bör gå med i Teknikcollege
§107 Svar på motion – Region Kronoberg bör gå med i Teknikcollege
Svar på skrivelse Dubbelspår mellan Alvesta-Växjö
från Sven Sunesson (C), Per Schöldberg (C) och
Thomas Haraldsson (C) 15RK1649
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse Dubbelspår mellan Alvesta-Växjö till Sven
Sunesson (C), Per Schöldberg (C) och Thomas Haraldsson (C), med följande
tillägg:
"Inför regeringens infrastrukturproposition 2016, är det Region Kronobergs
avsikt att på olika sätt uppvakta och föra samtal med representanter för regering
och riksdag, för att bland annat dubbelspår mellan Alvesta och Växjö ska finnas
namngivet i infrastrukturpropsitionen."
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Sven Sunesson (C), Per
Schöldberg (C) och Thomas Haraldsson (C).
Sven Sunesson (C), Per Schöldberg (C) och Thomas Haraldsson (C) uppmanar i
skrivelsen ”Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö” Region Kronoberg att snarast
ta initiativ till en diskussion med trafikverket för att gemensamt lösa frågan om
dubbelspår så snart som möjligt - för en fortsatt utveckling av länets
kollektivtrafik och att prioritera dubbelspåret i nästa länstransportplan.”
Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning
Yrkanden
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning av ärendet görs följande yrkanden:
- Sven Sunesson (C) lämnar följande tilläggsyrkande besvarandet:
"Inför regeringens infrastrukturproposition 2016, är det Region Kronobergs
avsikt att på olika sätt uppvakta och föra samtal med representanter för regering
och riksdag, för att bland annat dubbelspår mellan Alvesta och Växjö ska finnas
namngivet i infrastrukturpropsitionen."
Yttranden
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Under ärendets beredning yttrar sig även Lennart Värmby (V), Michael Öberg
(MP), Robert Olesen (S), Olof Björkmarker (S) och Roland Gustbée (M) samt
planeringsdirektören Ulrika Gustafsson.
Propositionsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka ordförandeberedningens
förslag till besvarande med Sven Sunessons (C) tilläggsyrkande.



22.

Beslutsunderlag
Missiv - Svar på skrivelse Dubbelspår mellan Alvesta - Växjö
Svar på skrivelse Dubbelspår mellan Alvesta- Växjö efter RSAU:s beredning
Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö. Skrivelse till Regionstyrelsen
Remissyttrande – Samråd om förslag till
hastighetsplan för Lessebo kommun 15RK1674
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge yttrande över ”Samråd om
förslag till hastighetsplan för Lessebo kommun” samt
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Lessebo kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Samrådstiden avslutas den 31 oktober 2015 varför
regionstyrelsen föreslås godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge
yttrande över ”Samråd om förslag till hastighetsplan för Lessebo kommun”.
Trafikverket har ombett landets kommuner att ta fram hastighetsplaner för
tätbebyggda områden. Syftet är att anpassa trafiksystemet efter ortens
förutsättningar, samt skapa underlag för beslut om nya och justerade
hastighetsgränser. Målet är att kunna skylta om med de nya hastigheterna under
våren och sommaren 2016.
Region Kronoberg har inget att erinra mot förslag till hastighetsplan för Lessebo
kommun.





Beslutsunderlag
Missiv - Hastighetsplan för Lessebo kommun
Förslag till hastighetsplan för Lessebo kommun
Samråd: förslag till hastighetsplan för Lessebo kommun
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23.

Remissyttrande – Väg 25, Ljungby – Växjö, delen
trafikplats Alvesta Väst TRV 2014/52533 15RK1697
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Trafikverket.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Väg 25 binder samman orterna Växjö och Ljungby, en sträcka på ca 6 mil. Större
delen av sträckan har byggts om till mötesfriväg. Återstår gör en kort men
relativt komplicerad sträcka vid Hjortsberga i Alvesta kommun. Genom
finansiering från den nationella planen har Trafikverket för avsikt att bygga om
väg 25 till mötesfri väg samt att bygga planfri avfart till Alvesta västra. Arbetet
planeras som två projekt. Trafikverket har därför upprättat två förslag till
vägplan och sänt på remiss.
Region Kronoberg är positiv till en fortsatt utbyggnad av mötesfri väg samt att
cykelförbindelserna mellan Hjortsberga och Alvesta förbättras. Det kan dock
konstateras att föreslagna åtgärder kan leda till försämringar för
kollektivtrafikresenärer.
Remisstiden för de båda vägplanerna är satta till 30 oktober 2015. Detta
remissvar berör delen trafikplats Alvesta Väst i Alvesta kommun. Remissvaret
har stämts av med tjänstemän på Länstrafiken Kronoberg.




24.

Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande väg 25, delen trafikplats Alvesta Väst
Remissyttrande till Trafikverket
Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 25, Ljungby-Växjö, delen
trafikplats Alvesta Väst i Alvesta kommun, Kronobergs län
Remissyttrande – Väg 25, Ljungby – Växjö, delen
Sjöatorp – Forsa TRV 2014/52531 15RK1698
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Trafikverket.
Sammanfattning
Utskriftsdatum: 2015-11-10
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Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Väg 25 binder samman orterna Växjö och Ljungby, en sträcka på ca 6 mil. Större
delen av sträckan har byggts om till mötesfriväg. Återstår gör en kort men
relativt komplicerad sträcka vid Hjortsberga i Alvesta kommun. Genom
finansiering från den nationella planen har Trafikverket för avsikt att bygga om
väg 25 till mötesfri väg samt att bygga planfri avfart till Alvesta västra. Arbetet
planeras som två projekt. Trafikverket har därför upprättat två förslag till
vägplan och sänt på remiss.
Region Kronoberg är positiv till en fortsatt utbyggnad av mötesfri väg samt att
cykelförbindelserna mellan Hjortsberga och Alvesta förbättras. Det kan dock
konstateras att föreslagna åtgärder kan leda till försämringar för
kollektivtrafikresenärer.
Remisstiden för de båda vägplanerna är satt till 30 oktober 2015. Detta missiv till
remissvar berör delen Sjöatorp-Forsa i Alvesta kommun. Remissvaret har stämts
av med tjänstemän på Länstrafiken Kronoberg.




25.

Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande Väg 25, delen Sjöatorp – Forsa
Remissyttrande till Trafikverket
Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av väg 25, Ljungby-Växjö, delen
Sjöatorp-Forsa i Alvesta kommun, Kronobergs län
Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag 15RK1790
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte har
behandlats färdigt.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år redovisa
de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Under 2015 har hittills 15 motioner inkommit till regionfullmäktige. Av dessa
har nio inte slutbehandlats av regionfullmäktige. Tio medborgarförslag har
inkommit under 2015, av dessa har åtta inte slutbehandlats.
Därutöver finns ett ej slutbehandlat medborgarförslag från 2014.
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26.

Beslutsunderlag
Missiv - Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag 2015
Redovisning av medborgarförslag som har beslutats
i styrelse och nämnder 2015 15RK1791
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats i styrelse och
nämnder 2015.
Sammanfattning
Under 2015 har följande medborgarförslag beslutats i styrelse och nämnder:
– Att inom Landstinget Kronoberg se till att det finns en samordnare för barn
som drabbats av hjärntumör och genomgått cancerbehandling – Åsa och Tobias
Lundström (14LTK1355). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 28/2015
att medborgarförslaget anses som besvarat.
– Att Region Kronoberg står för merkostnader för merkostnader vid dialys i
hemmet för njursjuka över 65 år – Sven Viberg (14LTK1259). Regionfullmäktige
beslutade § 35/2015 att ersättning ska ingå i översyn av taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvården samt att därmed bifall medborgarförslaget.
– Önskemål om att Växjö ska uppmärksamma världsprematurdagen – Viktoria
Ingvarsson (15RK1060). Hälso- och sjukvårdsberedningen beslutade § 85/2015
att medborgarförslaget inte hanteras vidare eftersom dess förslag inte är inom
Region Kronobergs ansvarsområde.
– Inte försvarbart med avgift för vissa hjälpmedel – Ulla Holmqvist
(156RK1736). Regionfullmäktiges presidium beslutade vid beredning 2015-10-14
att inte hantera medborgarförslaget vidare eftersom att det inte är inom Region
Kronobergs ansvarsområde.


27.

Beslutsunderlag
Missiv - Redovisning av medborgarförslag som har beslutats i styrelse och nämnder 2015
Produktion och sändning av regionfullmäktige 2016
15RK1792
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
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att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2016 via
webben, kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning,
produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2016,
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2016 för
förtroendemannaorganisationen.
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige i dåvarande Landstinget Kronoberg beslutade 2012 att
göra fullmäktiges sammanträden mer tillgängliga för medborgarna genom
sändning via webben samt via kabel-tv i Växjö. Landstingsfullmäktige beslutade i
november 2014 om fortsatt direktsändning via webb-tv och kabel-tv för
regionfullmäktige i den nybildade Region Kronoberg.
Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad transparens
och tillgänglighet till Region Kronobergs högsta beslutande organ.

28.

Beslutsunderlag
Produktion och sändning av regionfullmäktige 2016
Annonsering av regionfullmäktige 2016 15RK1793
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att tillkännagivande av tid och plats för regionfullmäktige under 2016 ska införas
i Smålandsposten och Smålänningen.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 5, 10 § ska uppgift om tid och plats för fullmäktiges
sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de
ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Regionfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 7 punkt 1 reglerar att fullmäktige för
varje år bestämmer i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för
fullmäktiges sammanträden ska föras in.



Beslutsunderlag
Annonsering av regionfullmäktige 2016
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29.

Anmälningsärenden Regionstyrelsen 2015-11-17.
15RK149
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls innevarande månad till regionstyrelsen för
kännedom. Handlingar till ärendena redovisas i särskild bilaga.
1. Protokoll från styrelsemöte 2015-08-20 i Samordningsförbundet Värend.
2. Protokoll från styrelsemöte 2015-08-31 i Smaland Airport AB.
3. Verksamhetsplan och Budget för verksamhetsåret 2016 (Markaryds
samordningsförbund).
4. Anteckningar från styrelsemöte 2015-08-21 (Regionsamverkan Sydsverige).
5. Region Sydsverige - uppdrag för utskott.
6. Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män,
pojkar och maskulinitetsfrågor (SKL-Socialdepartementet).
7. Protokollsutdrag KSAU § 105/2015 - Svar på ansökan om stöd/struktur för
utveckling av resurscentrum för media i Kronoberg (Ljungby kommun).
8. Frågeställningar inför arbetet med ny läns- och landstingsindelning 2015-10-21
(Indelningskommittén).
9. Region Kronobergs svar på frågor till Indelningskommittén.
10. Arbetet med ny läns- och landstingsindelning (Indelningskommittén).
11. Cirkulär 15030 - Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 (SKL-Pacta).
Handlingar till ärendena redovisas i särskild bilaga.

30.

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
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delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen samt
att notera informationen till protokollet.
Delegeringsbeslut
 15RK249-34 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 35/2015. Tilldelningsbeslut.
Injektion och infusionsprodukter, tilläggsupphandling


15RK249-35 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 34/2015. Tilldelningsbeslut.
Kuddar och överdrag



15RK247-9 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 9/2015: Mottagande av delgivning
från Kronofogdemyndigheten i Östersund 22-124903-15*/1.



15RK247-10 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 10/2015: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten i Östersund 22-119654-15*/1.



15RK570-15 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 15/2015: Ansökan om bidrag
från Samfonden donationsfond Ljungby Lasarett avslås.



15RK432-12 Regionjuristens deligationsbeslut nr 12/2015. Delgivningen har
mottagits, undertecknats och återsänts till Kronofogdemyndigheten den 18 september
2015



15RK247-11 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 11/2015: T.f. regional
utvecklingsdirektör 2015-03-17--2015-12-31.



15RK249-36 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 36/2015, Tilldelningsbeslut:
IT-stöd för ordination och beställning av cytostatika



15RK249-37 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 37/2015, Tilldelningsbeslut:
IT-system för Radiologi och Klinisk Fysiologi



15RK249-38 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 38/2015, Tilldelningsbeslut:
Tandtekniska tjänster för Region Kronoberg



15RK249-39 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 39/2015, Tilldelningsbeslut:
Diskdesinfektorutrustning och torkskåp till endoskop med spårbarhet



15RK249-40 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 40/2015, Tilldelningsbeslut:
Takpendlar till skopimottagningen Centrallasarettet Växjö
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15RK501-20 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 20/2015. RS 2.9.1 Yttrande
över kommunala detaljplaner



15RK570-16 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 16/2015: Ansökan om bidrag
från Samfonden donationsfond Ljungby Lasarett avslås.



15RK570-17 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 17/2015: Ansökan om bidrag
från Samfonden donationsfond Ljungby Lasarett beviljas och utgår med 500 kr.



15RK570-18 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 18/2015: Ansökan om bidrag
från Donationsfonden vid S:t Sigfrids sjukhus beviljas och utgår med 659 kr.



15RK570-19 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 19/2015: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten.



15RK570-20 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 20/2015: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten.



15RK570-21 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 21/2015: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten.



15RK249-41 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 41/2015, Tilldelningsbeslut:
Larynxmasker, tilläggsupphandling



15RK501-21 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 21/2015. RS 2.9.1 Yttrande
över kommunala detaljplaner



15RK501-22 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 22/2015. RS 2.9.1 Yttrande
över kommunala detaljplaner



15RK501-23 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 23/2015. RS 2.9.1 Yttrande
över kommunala detaljplaner



15RK249-42 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 42/2015. Förnyad
konkurrensutsättning: Förvaltningsrevision avseende fördjupad granskning av Barn- och
ungdomspsykiatrin



15RK249-43 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 43/2015. Förnyad
konkurrensutsättning: Förvaltningsrevisionen avseende fördjupad granskning av
vuxenpsykiatrin



15RK535-4 Delegationsbeslut för verksamhtschefen FoU nr 4/2015. Företrädare för
forskningshuvudman



15RK535-5 Delegationsbeslut nr 5/2015.
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15RK570-22 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 22/2015: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten.



15RK570-23 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 23/2015: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten.



15RK249-44 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 45/2015. Ultraljudsapparater



15RK249-45 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 46/2015. Förvaltningsrevision
förnyad konkurrensutsättning: Uppföljande granskning av vårdkedjan stroke



15RK1066-2 Förhandlingschefsbeslut nr 2/2015: Överenskommelse om avslutad
anställning

Informationsärende - Bolagspresentationer, klockan
10.20
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Presentation av bolag som är hel- eller delägda av Region Kronoberg görs för
regionstyrelsen enligt ett särskilt schema. Vid regionstyrelsen i november 2015
informerar följande bolag:
- AB Destination Småland
- IT-plattform Småland & Öland AB
Föredragande
Ingemar Swalander, vice ordförande AB Destination Småland
Lena Stävmo, VD AB Destination Småland
Olof Björkmarker, styrelseordförande IT-plattform Småland & Öland AB
Mathias Billmark, VD IT-plattform Småland & Öland AB

32.

Informationsärende - Återremiss av rapport
medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen
Utskriftsdatum: 2015-11-10

35

Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-11-10

Gränsbygdskliniken 15RK1155
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet samt
att ärendet återkommer för beslut av regionstyrelsen i januari 2016.
Sammanfattning
Regionstyrelsen återremitterade ärendet om ”Rapport medicinsk fördjupad
granskning vårdcentralen Gränsbygdskliniken” (§ 207/15) med motiveringen att
till nästa sammanträde ge huvudmannen en möjlighet att tillåta en fullständig
journalgranskning. Skulle inte åtgärder då kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt bör
Region Kronoberg överväga sanktioner enligt reglementet.
Mot bakgrund av den korta beredningstiden så har regionstyrelsens beslut inte hunnit
verkställas och därmed beredas ytterligare till regionstyreslens sammanträde i november.
Region Kronoberg kommer att översända en skrivelse till huvudmannen med begäran om
ett alternativt tillvägagångssätt för en fördjupad granskning. Huvudmannen behöver
därefter tid för att lämna de uppgifter som Region Kronoberg efterfrågar.



33.

Beslutsunderlag
§207 Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Gränsbygdskliniken
Utfall medicinsk fördjupad granskning vc Gränsbygdskliniken
Informationsärende - Återremiss av rapport
medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen
Smålandshälsan 15RK1156
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet samt
att ärendet återkommer för beslut av regionstyrelsen i januari 2016.
Sammanfattning
Regionstyrelsen återremitterade ärendena om ”Rapport medicinsk fördjupad
granskning vårdcentralen Smålandshälsan” (§208/15) med motiveringen att till
nästa sammanträde ge huvudmannen en möjlighet att tillåta en fullständig journalgranskning.
Skulle inte åtgärder då kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg

Utskriftsdatum: 2015-11-10
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Kallelse
Utskriftsdatum: 2015-11-10

överväga
sanktioner enligt reglementet.
Mot bakgrund av den korta beredningstiden så har regionstyrelsens beslut inte hunnit
verkställas och därmed beredas ytterligare till regionstyrelsens sammanträde i november.
Region Kronoberg kommer att översända en skrivelse till huvudmannen med begäran om
ett alternativt tillvägagångssätt för en fördjupad granskning. Huvudmannen behöver
därefter tid för att lämna de uppgifter som Region Kronoberg efterfrågar.



Beslutsunderlag
§208 Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Smålandshälsan
Utfall medicinsk fördjupad granskning, vårdcentralen Smålandshälsan

34.

Övriga beslutsärenden

35.

Övriga informationsärenden

Utskriftsdatum: 2015-11-10
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Delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg 15RK1290
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1290
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-10-22

Regionstyrelsen

Delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapporter augusti 2015 från hälso- och sjukvårdsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Grimslövs
folkhögskola, regionservice samt kundval- och privata vårdgivare,
att överlämna delårsrapporterna till regionfullmäktige för information
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport augusti
2015 Region Kronoberg

Sammanfattning
Delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg är regionövergripande och bygger
på nämndernas, Grimslövs folkhögskolas, regionservice samt kundval- och
privata vårdgivares delårsrapporter.
Region Kronoberg arbetar på bred front med att öka invånarnas tillgänglighet till
och delaktighet i vården. Bland annat förbereds för införandet av
e-journal, för ökad delaktighet, medan arbete pågår för att få fler att använda sig
av e-hälsotjänster, för ökad tillgänglighet. Möjligheten till webbtidbokning
omfattar fler och fler verksamheter.
Tillgängligheten till vården är överlag god. Men liksom tidigare år har väntetiderna
för den planerade vården försämrats till följd av beslutade
verksamhetsneddragningar under semesterperioden. Därtill har specifika
bemanningsproblem inom specialistsjukvården inneburit ytterligare
verksamhetsneddragningar, bland annat av operationskapaciteten.
Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade volymer jämfört med
samma period 2014. Den akuta vården har ökat samtidigt som den planerade
vården har minskat i motsvarande grad.
Tillgängligheten till länets kollektivtrafik är fortsatt hög. Nöjd kundindex för
buss/tåg ligger på 69 %. Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014
(66 %) och målet för 2015 (67 %). För Serviceresor är nuläget 85 %, och
överstiger helårsresultatet 2014 (84 %) och uppfyller målet för 2015 (85 %).
Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1290
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-10-22

förseningar på grund av signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra
infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen,
utan även fel som uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg.
Resultatet per augusti månad visar ett positivt utfall på 141 mnkr, vilket är 82
mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen i förhållande till
budget kan främst förklaras av högre intäkter och bättre finansiering i form av
återbetalning från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av
regionens kansli samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgaranti.
Resultatet har också påverkats av att investeringstakten varit lägre än planerat
vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar samt att pensionskostnaderna
bedöms bli lägre än
budgeterat.
Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt budgetöverskridande vad gäller
bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall. Resultatet exklusive
jämförelsestörande engångsposter är 81 mnkr vilket är 22 mnkr bättre än
budgeterat resultat på 59 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 63 mnkr, vilket är en försämring med 27
mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i april och 18 mnkr sämre än det
budgeterade årsresultatet på 81 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framförallt
av ett försämrat prognostiserat resultat för hälso och sjukvården om 30 mnkr
samt en försämring av skatteprognosen med 7 mnkr. I den totala
prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag bestående av
återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr, Samordnings- och
tillgänglighetsmiljarden (”kömiljarden”) för 2015 på 17 mnkr samt
fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på
31 mnkr när flyttkostnaderna beaktats. Anslaget för pensionskostnader förväntas
ge ett överskott under 2015 på ca 15 mnkr.

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Delårsrapport augusti 2015 Region Kronoberg
Delårsrapport augusti 2015 hälso- och sjukvårdsnämnden
Delårsrapport augusti 2015 regional utvecklingsnämnd
Delårsrapport augusti 2015 kulturnämnden
Delårsrapport augusti 2015 trafiknämnden
Delårsrapport augusti 2015 Grimslövs folkhögskola
Delårsrapport augusti 2015 regionservice
Delårsrapport augusti 2015 kundval och privata vårdgivare
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Region Kronoberg går nu in det fjärde kvartalet som en ny
regional organisation. Den politiska viljan bakom beslutet är
att skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar
regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta
människors behov. Region Kronoberg har ansvar för hälso- och
sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafk och områden som
handlar om regional utveckling och tillväxt.
Under 2015 arbetar verksamheterna utifrån beslutad verksamhetsplan för f.d. landstinget samt efter regionstyrelsens,
hälso- och sjukvårdsnämndens, trafknämndens, regionala
utvecklingsnämndens och kulturnämndens uppföljningsplaner.
Nämnderna har inkommit med delårsrapport per augusti för
respektive verksamhet. Föreliggande delårsrapport förhåller sig
till koncernövergripande nivå och avrapporterar med utgångspunkt i regionstyrelsens uppföljningsplan.

LÅNGSIKTIGA MÅL 2017
Region Kronobergs uppdrag är att skapa ett tydligt
och starkt regionalt ledarskap, där hållbar regional
utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta
människors behov. Med utgångspunkt i vårt uppdrag
har långsiktiga mål formulerats.
Region Kronobergs långsiktiga mål 2017 är:
• Stort förtroende för hälso- och sjukvården
• Regional kollektivtrafk med hög kvalitet.
• Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafk.
• Kronobergarna väljer vård i Kronobergs län.
• Attraktiv arbetsgivare.
• Delaktiga medarbetare.
• Hälso- och sjukvård med hög kvalitet
• Ekonomi i balans.
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SAMMANFATTNING
Region Kronoberg arbetar på bred front med att
öka invånarnas tillgänglighet till och delaktighet
i vården. Bland annat förbereds för införandet av
e-journal, för ökad delaktighet, medan arbete pågår för att få fer att använda sig av e-hälsotjänster,
för ökad tillgänglighet. Möjligheten till webbtidbokning omfattar fer och fer verksamheter.
Tillgängligheten till vården är överlag god. Men
liksom tidigare år har väntetiderna för den planerade vården försämrats till följd av beslutade
verksamhetsneddragningar under semesterperioden. Därtill har specifka bemanningsproblem
inom specialistsjukvården inneburit ytterligare
verksamhetsneddragningar, bland annat av operationskapaciteten. Produktionsstatistiken visar
generellt sett på oförändrade volymer jämfört med
samma period 2014. Den akuta vården har ökat
samtidigt som den planerade vården har minskat i
motsvarande grad.
Tillgängligheten till länets kollektivtrafk är
fortsatt hög. Nöjd kundindex för buss/tåg ligger
på 69 % (rullande 12-månadersperiod september
2014 – augusti 2015). Resultatet för perioden
överstiger helårsresultatet 2014 (66 %) och målet
för 2015 (67 %). För Serviceresor är nuläget 85
% (januari – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (84 %) och
uppfyller målet för 2015 (85 %). Tågtrafken har
i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en
hel del förseningar på grund av signalfel, nerrivna
kontaktledningar och andra infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i
regionen, utan även fel som uppstår i angränsande
län påverkar Kronoberg.

4

Resultatet per augusti månad visar ett positivt
utfall på 141 mnkr, vilket är 82 mnkr bättre än
budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen
i förhållande till budget kan främst förklaras av
högre intäkter och bättre fnansiering i form av
återbetalning från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av regionens kansli
samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehab-garanti. Resultatet har också påverkats
av att investeringstakten varit lägre än planerat
vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar
samt att pensionskostnaderna bedöms bli lägre än
budgeterat.
Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt
budgetöverskridande vad gäller bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall. Resultatet
exklusive jämförelsestörande engångsposter är
81 mnkr vilket är 22 mnkr bättre än budgeterat
resultat på 59 mnkr.
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 63 mnkr,
vilket är en försämring med 27 mnkr jämfört
med prognosen i delårsrapporten i april och 18
mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 81
mnkr. Resultatförsämringen förklaras framförallt
av ett försämrat prognostiserat resultat för hälso
och sjukvården om 30 mnkr samt en försämring
av skatteprognosen med 7 mnkr. I den totala
prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott
på centrala anslag bestående av återbetalning av
AFA medel med 28,5 mnkr, Samordnings- och
tillgänglighetsmiljarden (”kömiljarden”) för 2015
på 17 mnkr samt fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på
31 mnkr när fyttkostnaderna beaktats. Anslaget
för pensionskostnader förväntas ge ett överskott
även under 2015 på ca 15 mnkr (prognos från
april 2015).
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SAMMANFATTNING AV VÅRA MÅL
INVÅNARE
Styrtal

Dec 2014

April 2015

Nuläge aug 2015

Målvärde 2015

Förtroende för vår
hälso- och sjukvård 1

71 %

69 %

69 %

>72 %

Långsiktigt mål 2017
>78 %

NKI (buss och tåg)

66 %

73,8 %

69 %

67 %

69 %

NKI (Serviceresor)

84 %

84 %

85 %

85 %

85 %

Fritt vårdsökande 2

6 461 3

6 280

6 356

Minska 10 % 4

Minska 10% 5

Dec 2014

April 2015

Nuläge aug 2015

Målvärde 2015

Långsiktigt mål 2017

MEDARBETARE
Styrtal
Vakanser

114

132,7

124,5

35

Fåtal vakanta tjänster

Sjukfrånvaro

4,4 %

5,7 %

5,1 %

4,2 %

4,1 %

Delaktighet enligt
medarbetarenkät

73,2% (2013) 73,2 % (2013) 73,2 % (2013)

75 %

80 %

6

VERKSAMHETSUTVECKLING
Styrtal

Dec 2014

April 2015

Nuläge aug 2015

Målvärde 2015

Långsiktigt mål 2017

Öppna jämförelser –
Plats 6
totalindex medicinska
i Sverige 7
indikatorer, tillgänglighet, (2014)
patienterfarenhet

-

-

Plats 2
eller bättre

Plats 2
eller bättre

Kollektivtrafikens
marknadsandel

11,3%

15 %

11,4 % 8

11,4%

11,7%

Sammanhållet
ledningssystem för
samtliga verksamheter

-

Bereds

Arbete påbörjats

Implementering
påbörjas

Fullt implementerat

Styrtal

Dec 2014

April 2015

Nuläge
aug 2015

Prognos

Målvärde
2015

Långsiktigt
mål 2017

Resultatmål

1,7 %

1%

4,1 %

1,2 %

1,6 %

2%

Självfinansiering
investeringar

98 %

89 %

162 %

85 %

67 %

52 %

Självfinansieringsgraden 54,6%
totalt för all linjetrafik
ska vara minst 50 %

54,2 %

53,7 %
(jan-aug)

52,9 %

>50 %

>50 %

Pensionsförvaltningen

3%

5,8 %

2,1 %

3%

3%

3%

Genomsnittlig likviditet
(inkl. överlikviditetsförvaltningen)

750 mnkr

1 289 mnkr

1 285 mnkr

1 100 mnkr

700 mnkr

700 mnkr

EKONOMI

Enligt Vårdbarometern, Förtroende för hälso- och sjukvården, www.vardbarometern.nu
Antal patienter exkl. SUS öppenvård
3
Siffran har justerats jmf delår april pga efterfaktureringar av säljande landsting.
4
Jfr 2014
5
Jfr 2014
6
Antal vakanta tjänster
7
Vägt totalindex är 0,58 för Kronoberg (6:e plats), 0,59 för Blekinge (5:e plats) och 0,64 för Jönköping, Halland,
Östergötland och Kalmar (1-4 plats).
8
Nuläge 11,41 % (rullande 12-månadersperiod september 2014 – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger
helårsresultatet 2014 (11,3 %) och målet för 2015 (11,4 %).
1
2
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INVÅNARE

INVÅNARE
Den långsiktiga visionen för Region Kronoberg är
”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv
för boende, företag och besökare. Mångfalden i vårt
län är en tillgång för den regionala tillväxten.
Kronoberg är ett län som växer befolkningsmässigt, sakta men säkert. Befolkningsstrukturen i

länet innebär att andelen äldre ökar under de
kommande årtiondena medan andelen i arbetsföra åldrar förblir konstant, vilket ökar den totala
försörjningsbördan. Region Kronoberg ska möta
denna och andra förändringar i samhället med
bibehållen kvalitet, tillgänglighet och stort förtroende för verksamheten.

MÅLUPPFYLLELSE AUGUSTI 2015
STORT FÖRTROENDE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Förtroendet för hälso- och sjukvården i offentlig regi
är fortsatt högt, men har minskat något (69 % 2014
och 71 % 2013). Region Kronoberg arbetar med
aktiviteter inom olika områden i syfte att öka förtroendet, som att förbättra tillgängligheten, kompetensutveckling för medarbetarna och produktions- och
kapacitetsplanering.
I Vårdbarometern tillfrågas om förtroende i tre
olika frågor; för vårdcentraler, för sjukhusen och för
hälso- och sjukvården i regionen. Vårdbarometern9
2014 visar att Kronobergarna har jämförelsevis högt
förtroende för såväl vårdcentraler som sjukhus, med
värden strax över riksgenomsnittet. På frågan om var
förtroendet brister framgår bland annat bristande
kompetens hos läkare och att man inte får den hjälp
man behöver (vårdcentraler) samt för långa väntetider och att man inte blir tagen på allvar (sjukhusen).
Förtroendet i enlighet med vårdbarometern mäts
årligen varför inga nya siffror sedan april redovisas.
43 % av kvinnorna och 34 % av männen svarar nej
på frågan om man uppfattar att vården ges på lika
villkor utifrån vårdbehov.
Region Kronoberg har under 2014 inte deltagit i nationella patientenkäten10. Under våren 2015 deltog Region
Kronoberg i enkäten gällande akutmottagningar och
under hösten deltar regionen i undersökningen gällande
primärvårdsmottagningar. Vårens enkät visar att akut-

VARFÖR BRISTER DITT FÖRTROENDE
FÖR VÅRDCENTRALEN?
Dålig kompetens hos läkare

25 %

Man får inte den hjälp man behöver

18 %

Man blir inte tagen på allvar

14 %

Olika läkare från gång till gång

12 %

Felaktiga behandlingar

11 %

VARFÖR BRISTER DITT FÖRTROENDE
FÖR SJUKHUSEN?
För långa väntetider

20 %

Man blir inte tagen på allvar

20 %

Man får inte den hjälp man behöver

15 %

Dålig kompetens hos läkare

13 %

Felaktiga behandlingar

8%

mottagningarna i Växjö och Ljungby ligger över riksgenomsnittet för samtliga indikatorer. I Växjö särskilt vad
gäller patienternas upplevelse av delaktighet och i Ljungby särskilt vad gäller tillgänglighet och helhetsintryck.
Regionstyrelsens uppdrag att genomföra fördjupade
medicinska granskningar av vårdgivare har resulterat
i att två granskningar (genomförda under 2014) har
presenterats för regionstyrelsen under våren, Vårdcentral Dalbo och Vårdcentral Lenhovda. De visar
generellt sett på god medicinsk kvalitet. Ytterligare
sex11 fördjupade medicinska granskningar genomförs
under 2015, varav fem är färdiga per sista augusti.

www.vardbarometern.nu, resultat för Kronoberg 2014.
Nationell Patientenkät genomförs nationellt gemensamt inom primärvården vartannat år. Undersökningen som genomfördes under hösten 2014 var en så kallad mellanårsmätning då 13 landsting/regioner valde att delta. Mer information
http://npe.skl.se/
11
Granskningarna omfattar följande vårdcentraler: Tingsryd, Moheda, Hälsans Hus (ej avslutad), Gränsbygdskliniken,
Smålandshälsan i Ljungby och Birka.
9

10

6

46

INVÅNARE

KRONOBERGARNA VÄLJER VÅRD
I KRONOBERGS LÄN
KRONOBERGARNA VÄLJER VÅRD
I KRONOBERGS LÄN
Målsättningen är att kronobergarna ska ha ett
stort förtroende för vår hälso- och sjukvård. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård
med hög kvalitet, hög tillgänglighet och med ett
gott bemötande så att vård i Kronobergs län blir
förstahandsvalet för kronobergarna.
En ny Patientlag vid senaste årsskiftet innebar att
invånarna har rätt att lista sig på vårdcentraler över
länsgränserna. Regionens befolkningsregister är nu
förberett för att registrera även utomlänare som är
listade i Region Kronoberg. I augusti hade 1 217
utomlänare listat sig på någon vårdcentral i länet.
För dessa listade utgår ingen kapitering12, utan
vårdcentralen erhåller ersättning för utförda besök
enligt utomlänstaxan. Vid samma tidpunkt fanns
151 kronobergare registrerade som listade i annat
län, men den totala siffran är sannolikt betydligt
högre då information i dagsläget saknas från ett
12

antal län. Arbetet med IT-lösningar för informationsöverföring om listning över länsgränserna,
kontakter med SKL och andra landsting/regioner
pågår.
Region Kronoberg inrättade 2014 Vårdval hud för
den specialiserade hudsjukvården i öppen vård.
Region Kronoberg har en hudklinik i egen regi
med en mottagning i Växjö och en i Ljungby. Sedan februari 2015 fnns inom Vårdval hud också
en privat aktör ”Kronobergs Huddoktor AB” i
Växjö. Därefter har ytterligare två privata aktörer
godkänts som vårdgivare av regionstyrelsen; Dr
Bihis Hudmottagning AB och Avonova Specialistvård AB, båda med planerad driftstart den 1
oktober.
Avveckling av vårdcentralen Avonova Hälsans hus
i Åseda skedde den 12 juli.

Fast ersättning per listad patient.
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REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK MED HÖG KVALITET
TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Region Kronoberg är regional kollektivtrafkmyndighet för Kronobergs län. Enligt Kollektivtrafklagen ska myndigheten fastställa ett regionalt
trafkförsörjningsprogram som beskriver mål,
vision, inriktning och omfattning av den allmänna
och särskilda kollektivtrafken. Trafkförsörjnings-

programmet fastställs av regionfullmäktige. Beredning av trafkförsörjningsprogram och budget för
Region Kronoberg går hand i hand varför beslut
om trafkförsörjningsprogram har försenats, mot
bakgrund av att budget 2016 med ferårsplan inte
är fastställd vid augusti månads utgång.

ÖKAD KUNDNÖJDHET FÖR REGIONAL
KOLLEKTIVTRAFIK
Tillgängligheten till länets kollektivtrafk är fortsatt hög. Nöjd kundindex för buss/tåg ligger på 69
% (rullande 12-månadersperiod september 2014
– augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger
helårsresultatet 2014 (66 %) och målet för 2015
(67 %). För Serviceresor är nuläget 85 % (januari
– augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger
helårsresultatet 2014 (84 %) och uppfyller målet
för 2015 (85 %). Serviceresor visar ökad kundnöjdhet vad gäller väntetid i telefon till beställningscentralen med ett nuläge på 78 % (januari
– augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger
helårsresultatet 2014 (71 %) och ligger strax under
målet för 2015 (80 %). Schemaändringar samt
byte av telefonisystem har gett effekt.
MÅLGRUPPSANPASSADE
MARKNADSINSATSER
Under det första halvåret har länstrafkens marknadsavdelning arbetat med insatser inriktade på
regionbusstrafken i de östra länsdelarna samt
aktiviteter för att stärka resandet från de mindre
stationerna på Södra stambanan. Marknadsinsatserna har i det senare fallet inriktat sig på stationsnära bostadsorter. Utöver detta har det genomförts
säsongsberoende aktiviteter som reklamutskick för
Sommarlovskortet och information om tidtabellsskifte i Växjö Stadstrafk. Länstrafken har även
medverkat vid ett fertal lokala evenemang runt
om i länet där vi informerat om att resa kollektivt
och sålt Resekort på plats, delat ut tidtabeller etc.
för att fortlöpande jobba för att sänka tröskeln till
resandet.
8

UPPFÖLJNING AV PUNKTLIGHET
Tågtrafken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar på grund av
signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra
infrastrukturella problem. Dessa behöver inte
nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel
som uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg. Punktligheten har under augusti försämrats
jämfört med tidigare månader 2015, men har
förbättrats jämfört med utfallet 2014.
Arbetet med att kvalitetssäkra den linjelagda busstrafken (påbörjades 2014), går vidare. Bland annat fokuseras på rätt avgång/ankomsttid (s.k. rättidighet). En testperiod av trafkledningens program
och funktioner pågår. Delar av statistikrapporter
har börjat levereras, varför viss statistikuppföljning
påbörjats. När systemet är i full drift möjliggörs
ytterligare kvalitetshöjande åtgärder.
RÄTT AVGÅNG/ANKOMSTTID
ÖRESUNDSTÅG APRIL 2015
Rt + 5 min

Rt + 3 min

Hela systemet

87,3 %

80,5 %

Öresundsbron

87,9 %

81,4 %

Skåne

86,5 %

79,7 %

Blekinge

86,9 %

80 %

Halland

91,9 %

88,2 %

Kronoberg

84,6 %

76,2 %

Kalmar

84,5 %

72,1 %

Västra Götaland

93,9 %

90,7 %
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DET REGIONALA UTVECKLINGSUPPDRAGET
HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING

I samband med lagändringen överfördes ett statligt uppdrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län
Det regionala utvecklingsuppdraget övertogs av
avseende kommersiellt service och företagsstöd.
Region Kronoberg vid årsskiftet i enlighet med
lagen om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs Regionala utvecklingsnämnden har under periolän. Region Kronoberg övertog även övriga delar i den fortsatt utvecklingen av former och rutiner för
arbetet med kommersiell service. Under augusti
regionförbundets uppdrag i enlighet med beslut i
samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i länet. har landsbygdsprogrammet, som administreras
av Länsstyrelsen, öppnat vilket troligtvis får till
Region Kronoberg har utöver detta även andra
uppdrag från regeringen och statliga myndigheter följd att ansökningarna på kommersiell service
kommer att minska. Under perioden har Region
genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Under
det andra tertialet har arbetet fortsatt med att inte- Kronoberg också tilldelats ett nytt statligt uppdrag
grera ovanstående uppdrag inom regionala utveck- med särskild fnansiering som innebär att regionen ska tillsätta en regional bredbandkoordinator.
lingsnämndens verksamhetsområde.
Dennes uppgift är att under perioden 2015-2020
arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet.
Regionala utvecklingsnämnden ansvarar inför
regionstyrelsen för att implementera det regionala Utarbetande av rutiner för företagsstöd har under
utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Ett intensivt perioden påbörjats, med stöd från Tillväxtverket.
Ett erfarenhetsutbyte med närliggande regioner
arbete med framtagande av ett fertal regionala
strategier har pågått under föregående år och första planeras under hösten 2015.
hälften av 2015. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstrategin Region Kronoberg har i uppdrag att utreda möjligheterna för Barnahus i Kronobergs län. Utred(RIS) antogs av regionfullmäktige i juni 2015, i
enlighet med handlingsplanen. Även framtagandet ningen bland de samverkande parterna visade att
förutsättningarna för ett Barnahus bedöms som
av kompetensförsörjningsstrategin, där en remissversion beslutats av den regionala utvecklings- mycket goda. Samverkansavtal gällande Barnahus
har skickats för beslut till berörda huvudmän.
nämnden, följer tidsplanen.
Positiva svar har inkommit från samtliga förutom
Ett av regionala utvecklingsnämndens större upp- Uppvidinge kommun som väntas fatta beslut i
september månad.
drag är kompetensförsörjning. Tylösandsdagarna
är avdelningens återkommande kompetensutvecklingsdagar inom områden som berör offentlig verksamhet. Dagarna ägde rum i maj 2015
med cirka 1500 deltagare på ett fyrtiotal kurser.
Kunskapsutveckling Syd har startat fyra YH-utbildningar: medicinsk sekreterare; tandsköterska;
specialistundersköterska barn, och specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård.
Sammanlagt fnns 92 studerande i dessa utbildningar.

En utredning om bästa möjliga missbruks och
beroendevård har presenterats vid kommunalt
forum den 12 juni. Avseende arbete med att framställa planeringsunderlag för strategisk planering
av infrastruktur och kollektivtrafk fortsätter de
tre åtgärdsvalsstudier som påbörjats under tidigare
redovisningsperioder.
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REGIONAL KULTURPLAN
Region Kronoberg arbetar på uppdrag av Statens
Kulturråd med Kultursamverkansmodellen. Den
regionala kulturplanen fastställdes under hösten
2014 och är vägledande för Region Kronobergs
arbete inom kulturområdet. Processledning av
kultursamverkansmodellen har i huvudsak skett
enligt plan, förändringar i personella resurser under perioden har inneburit vissa omprioriteringar
i verksamheten. Utveckling av processledningsstöd
för kommunerna i framtagande eller revidering av
lokala kulturplaner är utarbetat och kommunicerat
under perioden.
I maj ägnades mycket tid åt uppföljning av 2014
års verksamhet. Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen lämnade kvalitativ och kvantitativ redovisning genom Kulturdatabasen och
uppgifterna kompletterades med uppföljning av
kulturstabens interna verksamhet. Uppföljningen
visar att trots att fokus under 2014 var revidering
av kulturplanen skedde verksamhet inom samtliga
av kulturplanens prioriteringar. Verksamheterna
inom kultursamverkansmodellen uppvisar goda
resultat både kvalitativt och kvantitativt. Särskilt
utvecklingsarbete bedrivs i projektform för att tillgängliggöra professionell dans som konstform för
invånarna i Kronoberg, att utveckla arbetet med
det fria ordet i länet och att förstärka infrastrukturen för bild- och formområdet. Utvecklingsarbetet
10

har varit framgångsrikt och uppmärksammats på
olika sätt nationellt. Arbete pågår för att på bästa
sätt förvalta resultaten av utvecklingsarbetet.
Statens kulturråd besökte Kronobergs län för
särskild dialog kring Region Kronobergs kulturplan. Kulturrådet lyfte särskilt Kronobergs tydliga
koppling till RUS, samverkan med kommuner
och civila samhället samt utvecklingsarbetet för att
tillgängliggöra professionell dans för invånarna i
länet. Kulturrådet efterfrågade tydligare kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen och en
ökad konkretionsnivå gällande regionala mål och
insatser vid eventuella äskanden om utökad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Kulturstaben har under perioden påbörjat arbetet
med att öka konkretionsnivån bland annat i den
förhandlingsframställan som skickas in till Kulturrådet i november varje år. Arbete pågår även med
verksamhetsplan 2016 och handlingsplaner som,
tillsammans med budget, ytterligare kan konkretisera regionens prioriteringar 2016.
Vid senaste delrapporten beskrevs hur Kronoberg
hanterat Statens kulturråds nedskärning av det
regionala anslaget till kulturverksamheter. Under
denna period har Kulturrådet lämnat besked om
återförande av en del av det de drog ned – medlens
användning beslutas på Kulturnämnden i oktober.
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MEDARBETARE

En av Region Kronobergs viktigaste utmaningar är
att attrahera och rekrytera nya medarbetare med
rätt kompetens och samtidigt kunna behålla, motivera och utveckla de medarbetare som vi redan
har. Att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare utvecklas och trivs är en viktig målsättning.
Hälso- och sjukvården har fungerat bra under
sommarmånaderna tack vare lojala medarbetare.

Brist på vikarier har medfört ett antal stängda
vårdplatser. Beläggningen har följt 2014 års nivå.
Några enheter har haft en mycket besvärlig situation under sommaren, t ex intensivvårdsavdelningen. Under perioden har olika satsningar gjorts för
att öka attraktiviteten med att arbeta inom Region
Kronoberg. Som exempel kan nämnas införandet
av ett nattillägg för de sjuksköterskor som arbetar
natt minst tre månader i sträck.
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MÅLUPPFYLLELSE AUGUSTI 2015
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kompetensförsörjningsområdet har varit högt
prioriterat under 2015. Inom stora delar av
vårdsektorn påtalas bristen och svårigheterna att
rekrytera läkare och sjuksköterskor. Dessa svårigheter återspeglas även inom Region Kronoberg
– även här är det svårt att rekrytera sjuksköterskor
och specialistläkare, samt också vissa andra specialistbefattningar. Inom hälso- och sjukvården
har rekryteringsläget för sjuksköterskor och läkare
medfört dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid.
En strategi för marknadsföring av Region Kronoberg som arbetsgivare är framtagen. Strategin
beskriver vårt arbetsgivarmärke samt vad vi kan
erbjuda som arbetsgivare. En plan för våra höst/
våraktiviteter är fastställd. Planen innefattar bl.
a vilka rekryteringsmässor, arbetsmarknadsdagar, gymnasiemässor som Region Kronoberg ska
deltaga i samt vilka kontakter Region Kronoberg
ska ha med sjuksköterskestuderande. Ett antal
yrkesambassadörer har utsetts, och syftet är att
kunna använda dessa när vi marknadsför oss som
arbetsgivare i olika sammanhang. Arbetet pågår
också med att arbeta fram en bra modell för att
göra träffsäkra rekryteringsprognoser.

upphandling av rekryteringstjänster av läkare och
sjuksköterskor, både nationellt och internationellt.
För övrigt pågår arbete med tidiga insatser för att
hitta vårdpersonal bland nyanlända och ökade
möjligheter för personer med funktionsnedsättning att hitta arbete och praktik.
Under våren genomfördes två utbildningsinsatser
för ST-läkare i samverkan med landstingen i Kalmar och Blekinge. Avsikten är att fördjupa samarbetet för att bättre kunna möta behovet av ST-utbildningar i regionen. Region Kronoberg kommer
att ha ett särskilt ansvar för juridikutbildningar
för de tre länens ST-läkare. I dagsläget fnns 124
pågående ST-tjänster inom Region Kronoberg.
Hälso- och sjukvården fortsätter arbetet med att
kompetensutveckla undersköterskor till sjuksköterskor i Ljungby och att erbjuda anställda sjuksköterskor studielön vid studier till specialistsjuksköterska.
Höstens rekrytering av AT-läkare är påbörjad.

Som ett led att vara en attraktiv arbetsgivare har
ett nytt avtal om bruttolöneväxling till pension
slutits mellan Region Kronoberg och Max Matthiessen, och avtalet börjar gälla from 1 oktober
2015. Avtalet innebär att Max Matthiessen bistår
med rådgivning samt administration kring löneDet formella avtalet mellan Region Kronoberg och växlingen.
Linnéuniversitetet kring Psykologprogrammet blev
klart under sommaren. Avtalet innebär bl. a fnan- UTVECKLA REKRYTERINGSPROCESSEN
siering av en professur och en 80-procentig poolRegion Kronobergs konkretiserade rekryteringstjänst som inkluderar föreläsningstid för studenprocess är framtagen och kommer att implementerna kring olika kliniska moment. Avtalet gäller
teras i samband med att kompetensbaserad rekryfram till 2019-12-31. För närvarande pågår arbete
tering införs. Under hösten/vintern 2015 kommer
med att förankra avtalet ute i verksamheterna samt
Region Kronoberg att genomföra ett pilotförsök
vikten av att planera för anställning av den första
angående kompetensbaserad rekrytering med
kull av psykologer som blir klara våren 2016.
tillhörande IT-stöd inom 3-4 avdelningar. Under
våren 2016 kommer vi att införa kompetensbaseUpphandling av hyrläkare och hyrsjuksköterskor
rad rekrytering inom hela Region Kronoberg, och
är till stora delar klar, och just nu pågår arbete med
i samband med införandet kommer HR och che-
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ferna att utbildas i kompetensbaserad rekrytering.
Kompetensbaserad rekrytering ger en förbättrad
kvalitet och leder till att vi ska kunna arbeta mer
systematiskt med framtida rekryteringar och urval
som kopplas till tydliga kompetensprofler.
Upphandling av webbaserat verktyg för begåvnings- och personlighetstest är genomförd och
kommer att kunna erbjudas fr. o m årsskiftet.
Testerna kommer i första hand att användas vid
chefsrekryteringar, men även för rekrytering av
andra nyckelpersoner.
OMFÖRDELA ARBETSUPPGIFTER
MELLAN YRKESKATEGORIER
I samarbete med Blekinge och Kalmar pågår en
aktivitet med att kartlägga och omfördela arbetsuppgifter som kan utföras av fera andra yrkeskategorier. Inom Hälso- och sjukvården pågår det ett
fertal försök där man omfördelar arbetsuppgifter
mellan yrkeskategorier. Regionservice har under
semesterperioden tagit ett större ansvar på fera enheter för att ge vårdpersonal möjlighet att fokusera
på huvuduppdraget. Som exempel kan nämnas
förändringar beträffande vårdens del av SIV-städning (hemgångsstädning, smittstädning, patientnära städning), färdigställande av frukostfrallor till
patienter på Ljungby lasarett, transport av labprover och patientsängar till/från driftservice, liksom
utökad avfallshantering. Vidare har man under
sommaren på fera enheter förstärkt undersköterskebemanningen för att sjuksköterskorna skall
kunna fokusera på sina arbetsuppgifter på ett för
verksamheten mera effektivt sätt.

DELAKTIGA
MEDARBETARE
Arbetet pågår med att ta fram ett nytt samverkansavtal som ska omfatta hela Region Kronoberg.
Samverkansavtalet möjliggör god delaktighet på
arbetsplatserna, bland annat genom att arbetsplatsträffarna används för samtal kring verksamhetens
mål och utveckling.

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en god,
hälsosam arbetsmiljö som gynnar alla. Med hjälp
av Region Kronobergs centrala rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet kan många orsaker till
ohälsa och olycksfall förebyggas. Region Kronobergs
egna hälsoutvecklare och personalsjukgymnaster
är goda resurser i det förebyggande arbetet. Tack
vare dem erbjuds bland annat föreläsningar, utbildningsinsatser och friskvårdsaktiviteter.
Hos arbetsgivaren fnns skyldighet att agera om någon blir sjuk. En väl inarbetad rehabiliteringsrutin,
ett bra systemstöd och obligatoriska utbildningsinsatser för chefer och skyddsombud gör att ohälsan
kan upptäckas i tid och tidiga insatser kan erbjudas.
TYDLIGGÖRA MÅLEN I DIALOG MED
MEDARBETARNA
Budget och verksamhetsplaner är de strategiska
styrdokumenten för hela verksamheten och ska
ge en tydlig bild av vart vi är på väg och vad som
krävs för att nå uppsatta mål. Under 2014 initierades ett arbete med balanserad styrning. Arbetet
har vidareutvecklats under 2015 i syfte att samtliga
verksamheter ska formulera sina egna verksamhetsplaner och aktiviteter för att nå de långsiktiga
målen. Ett utvecklingsarbete pågår avseende effektiva ledningsgrupper för att kunna följa upp och
förbättra verksamheterna och styra våra resurser åt
rätt håll.
CHEFSUTVECKLING
Våra medarbetare i chefsställning har en viktig
roll att tillsammans med medarbetarna utveckla
verksamheten enligt fastställda mål. Arbetet pågår
med att se över hur cheferna kan avlastas administrativt. Arbetet med att kartlägga arbetsgruppers
storlek har ännu inte startat.
Ett förslag till ledaridé – Riktlinje för det goda
ledarskapet - är framtaget. När ledaridén är fastslagen kommer arbetet med att ta fram ett behovsanpassat ledarutvecklingsprogram för chefer på olika
nivåer att påbörjas. Syftet är att riktlinjen ska visa
vilka förväntningar det fnns på ledarskapet så att
utbildningarna kan anpassas därefter.
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MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Närvarotid och frånvarotid13, egen personal:
Region Kronoberg

Jan-aug 2015

Jan-aug 2014

A Närvarotid

5 440 976

5 245 078

C Frånvarotid

2 161 204

1 999 298

Summa

7 602 180

7 244 375

Både närvarotid och frånvarotid har ökat i jämförelse med föregående år och period. Ökningen
beror till stor del på att vi blev fer anställda i och
med regionbildningen vid årsskiftet. Närvarotiden
ökar främst i arbetad tid, timlön och inom övertid/fyllnadstid. Frånvarotiden ökar främst inom
sjukfrånvaro, tjänstledighet/studieledighet och
inom föräldraledighet inkl. partiell föräldraledighet. Att sjukfrånvaron och den tillfälliga föräldrapenningen ökar beror till stor del på vinterns
utdragna infuensa och andra infektionssjukdomar.
Arbetade timmar bemanningsföretag14,
läkare o sjuksköterska:
Jan-aug 2015

Jan-aug 2014

35 235,4

25 843,1

4 789,5

1 762,3

12 643,9

4 908,7

Läkare
Läkare jour
Sjuksköterska

Under perioden har behovet av hyrpersonal ökat
markant avseende både läkare och sjuksköterskor i
jämförelse med föregående år och period. Orsaken
till den ökade användningen av bemanningsföretag är svårigheterna att rekrytera personal såväl till
korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar.
Hyrläkare används framförallt inom primärvården,
barn- och kvinnocentrum samt vuxenpsykiatrin.
Hyrsjuksköterskor används inom kirurgi-, medicin-, akut- och psykiatricentrum. Det rådandet
vakansläget är orsaken till att vi måste utnyttja
bemanningsföretag i så stor utsträckning som sker
nu. Här spelar naturligtvis också den ökade frånvaron en stor roll.
Vid augusti månads utgång hade Region Kronoberg ca 125 vakanser. Vakansläget är en ögonblicksbild vid mättillfället och ändras hela tiden.
Ett antal av de vakanser som vi har är pågående
rekryteringar där vi väntar på att en ny medarbetare ska påbörja sin anställning. Numera mäter
vi även hur många av tjänsterna som har varit
vakanta längre än 6 månader, vilket innebär ca 66
tjänster. Detta ger oss en bättre möjlighet att ringa
in strategiskt svårrekryterade områden. Det fnns
också ett antal tjänster som bemannas med ”fel”
kompetens, och dessa tjänster är inte medräknade
i tabellen ovan. Bemanning med ”fel” kompetens
berör framförallt psykiatricentrum, barn- och
kvinnocentrum, kirurgicentrum, rättspsykiatrin

Antal vakanser15
Region Kronoberg
Hälso- och sjukvården
Regional utveckling

Läkare

Sjuksköterskor Undersköterskor
/skötare

Andra
befattningar

Totalt

Totalt längre
än 6 mån

54,8
(31,7)

48,8
(22,4)

6,0
(5,0)

13,1
(4,8)

122,7

63,9

0,0

0,0

0,0

1,8 (1,8)

1,8

1,8

Länstrafiken Kronoberg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Regionservice

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Regionstab

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,8
(31,7)

48,8
(22,4)

6,0
(5,0)

14,9
(6,6)

124,5

65,7

Totalt

13
Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda
närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad.

beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 150518, med en schablon 1150:-/tim för läkare PRC, 1500:-/tim
för läkare SV, 2500:-/tim jour läkare och 500:-/tim för sjuksköterskor

14

15

14

Inom parentes = vakans längre än sex månader.
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MEDARBETARE

och tandvårdscentrum. Det kan t ex röra sig
om att överläkartjänster och ST-läkartjänster är
bemannade med underläkare (eller ej legitimerade
underläkare), sjukskötersketjänster som bemannas
med undersköterskor, specialistsjukskötersketjänster som bemannas med allmänsjuksköterskor och
skötaretjänster som bemannas med sjukvårdsbiträden.
Antal anställda har ökat med 207 medarbetare
(från 5 583 i f.d. landstinget till 5 790 i Region
Kronoberg) varav 153 medarbetare kommer från
f.d. Regionförbundet södra Småland. Andelen
specialistsjuksköterskor är fortfarande 41 procent

av totalt antal anställda sjuksköterskor. Antal
årsarbetare har ökat med 175 i jämförelse med
föregående år och period och uppgår nu till 4858
årsarbetare. Tillsvidareanställda och heltider ökar
tydligt medan antalet visstidsanställda och deltider
minskar.
Region Kronoberg genomgår för närvarande ett
generationsskifte som kommer att pågå ett antal år
framåt. Stora pensionsavgångar är att vänta under
den närmaste 10-årsperioden inom fertalet yrkeskategorier. Särskilt kännbara avgångar kommer att
beröra läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/skötare, medicinska sekreterare och tandsköterskor.

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd
Jan-aug 2015
Region Kronoberg totalt

Jan-aug 2014

Totalt

1-14 dgr

>14 dgr

Totalt

1-14 dgr

>14 dgr

12,2

3,7

8,5

10,9

2,9

8,0

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Jan-aug 2015
Region Kronoberg totalt

Jan-aug 2014

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,1

5,5

4,1

4,5

4,8

3,6

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
har ökat jämfört med föregående år, från 4,5 till
5,1 procent. Sjukfrånvarodagar ökar från 10,9
dagar till 12,2 dagar. Det är framför allt den korta
sjukfrånvaron som ökar, och det beror till stor
del på att många medarbetare drabbades hårdare
av årets infuensa/infektioner i jämförelse med
förra året. Den längre sjukfrånvaron ökar också, men inte i lika stor utsträckning. Även efter
infuensaperiodens slut ligger sjukfrånvaron på en

högre nivå än motsvarande period föregående år.
Verksamheterna har analyserat orsakerna till den
ökade sjukfrånvaron och kommit fram till att det
inte föreligger någon enskild faktor eller tendens
(bortsett från ovannämnda infuensa/infektioner)
som kan förklara den ökande frånvaron. Ett aktivt
rehabiliteringsarbete pågår i verksamheterna och
ger förhoppningsvis ett gott resultat. Den ökande
sjukfrånvaron är dock inte begränsad till Region
Kronoberg – den tycks vara en tendens i hela
samhället.

16
Närvarotid är all närvarande tid hos all personal exkl. förtroendevalda politiker. Årsarbetare = summa närvarotimmar/140 * antal månader (helår 1680).

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal
kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad

17
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs verksamhet ska vara effektivt
och hålla en hög kvalitet. Region Kronobergs
ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig
inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas

och följas upp under hela perioden. Mot bakgrund
av en ny politisk organisation med tillhörande
förvaltning har fokus på ledningsnivå legat på att
integrera samtliga nämnder med tillhörande verksamheter att arbeta enligt det balanserade styrkortet för att nå de övergripande målen.

MÅLUPPFYLLELSE AUGUSTI 2015
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD MED HÖG KVALITET
Öppna jämförelser18 för hälso- och sjukvården tas
fram och publiceras gemensamt av Socialstyrelsen
och Sveriges kommuner och landsting. Öppna
jämförelser har sin främsta betydelse som underlag för förbättringsarbete på verksamhetsnivå. I
fera sammanhang fnns det emellertid behov av
en övergripande bild av hur vårdens kvalitet och
resultat i den egna regionen/landstinget står sig
i jämförelse med andra regioner/landsting. Även
för att kunna jämföra med vårdkostnaderna är
det nödvändigt att få en sammanfattande bild av
kvalitet och resultat.

PRODUKTIONS- OCH KAPACITETSPLANERING
Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg
för ledning och styrning av verksamheten. Region
Kronoberg har idag svårigheter att planera och överblicka tillgänglig kapacitet i relation till de produktionskrav som fnns i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Arbetsbelastningen är ojämn och det är svårt
att planera arbetet för både enskilda medarbetare och
arbetsteam, vilket leder till en försämrad arbetsmiljö.
Det föreligger idag en otillräcklig kunskap om produktionsvolymer, resursåtgång och kostnader.

Öppna jämförelser mäts en gång per år varför
måluppfyllelse per augusti är samma som i april.

Produktions och kapacitetsplanering pågår inom
fertalet verksamheter. Medicinkliniken i Växjö
samt skopienheten och ögonkliniken har hunnit
längst och där märks också förbättringar i tillgängligheten. Arbete pågår på fera andra enheter t ex
inom Kirurgicentrum för urologin och ortopedin
samt för Kvinnokliniken inom Barn och Kvinnocentrum. Även på Medicinskt servicentrum ska en
del av processerna på bild- och funktionsdiagnostik gås igenom. Inom vuxenpsykiatrins läkarenhet
är produktions- och kapacitetsplaneringen klar.

Jämförelse mellan regionens/ landstingens indextal
ska göras med försiktighet och mer ses som en signal om var en djupare analys av skillnader är mest
angelägen, än som ett slutligt omdöme av kvalitet
och resultat. Metoden för att beräkna totalindex
har förändrats till 2014-års öppna jämförelser .
Det nya sättet att beräkna totalindex, där process-,
resultat- och tillgänglighetsindikatorer viktas,
ger en något mindre spridning än beräkningar
med annan viktning gjorda tidigare år. I övrigt är
resultaten utifrån de olika sätten att räkna påfallande likartade. Förändringarna i beräkningen kan
förklara att Region Kronoberg i 2014-års mätning
har fått ett något sämre totalindex.

Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade produktionsvolymer jämfört med föregående år. Inom den akuta vården syns en ökning
medan den planerade vården har minskat. Akuta
besök och vårddagar har ökat med 6 % jämfört
med samma period 2014.
För detaljerad produktionsstatistik, se tabellbilaga,
tabell 1.

18

16

http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/halsoochsjukvard.1563.html
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GOD TILLGÄNGLIGHET TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER
Att invånarna har god tillgänglighet och känner
högt förtroende för Region Kronobergs verksamheter är fokusfrågor inom perspektivet. I primärvården inom Region Kronoberg föreligger stora
variationer vad gäller tillgänglighet (besök inom 7
dagar), med en variation mellan vårdcentralerna på
83 % till 98 %, att jämföra med 91 % för helåret
2014.
Det totala antalet besök i vårdvalet primärvård har
ökat med 0,6 % jämfört med motsvarande period
2014. Sett över en tvåårsperiod är det alltjämt en
minskning med -0,5 % (jan-aug 2013-2015). I
reella tal har läkarbesöken jan-aug 2015 ökat med
2 357 besök , medan besöken hos övriga vårdgivare ökat med 3 707 besök. Tillgänglighetsmåtten
Telefontillgänglighet 0 dagar samt Läkarbesök inom
primärvård 7 dagar visar utfall under perioden på
93,2 % respektive 90,4 %. Därmed ligger dessa
tillgänglighetsmått i nuläget en bra bit från målen
för 2015 som är 99% respektive 95 %.

För planerade operationer/åtgärder inom vårdgarantin har 73 % (85 % 2014) av patienterna
väntat mindre än 90 dagar (avser läget per augusti)
medan kömiljardens motsvarande siffra inom 60
dagar är 51 % (62 % 2014).
Regionservice har som målsättning att utveckla
nya servicetjänster som skapar kundnytta, med
positiv nettoeffekt, innebärande att man till exempel avlastar andra kärnverksamheter i möjligaste
mån. Som ett led i att förbättra tillgängligheten
har regionservice undersökt inom vilka områden
man kan stödja hälso- och sjukvården. Regionservice har under semesterperioden avlastat vården
genom att erbjuda vårdnära servicetjänster som del
av SIV-städning20, färdigställande av frukostfrallor till patienter på Ljungby lasarett, transport av
labprover och patientsängar till/från driftservice,
liksom utökad avfallshantering. Därtill erbjuds
servicetjänster inom patienttransporter och förrådshantering av förbrukningsmaterial och patienttextilier. Sammanvägt beräknas antalet frigjorda vårdtimmar för förrådshanteringen att uppgå
till 12 537 timmar (jan-aug), vilket motsvarar ca 7
heltidstjänster. Fullt införd på samtliga 60 planerade enheter (Växjö och Ljungby) beräknas vårdtid
frigöras motsvarande ca 20 heltidstjänster.

Inom den somatiska vården har väntetiderna till
läkarbesök varit i stort sett oförändrade jämfört
med samma period 2014, samtidigt som planerade
nybesök har ökat med drygt 4 %. Andel väntande
inom 90 dagar är i augusti 85 % (86 % samma
period 2014) och inom 60 dagar 58 % (oförändrat
Regionservice har planerat och infört en samordmot 2014).
nad service i det nya regionhuset i Växjö, samt planerat inför fytt av och genomfört fytt av personal,
utrustning etc. till regionhuset.

19

Totalt antal besök i vårdvalet jan-aug 2015 var 375 901.

20

Hemgångsstädning, smittstädning, patientnära städning.
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ÖKAD KUNDNÖJDHET FÖR REGIONAL
KOLLEKTIVTRAFIK
RESULTAT KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN JANUARI – JUNI 2015
Kollektivtrafkbarometern är en landsomfattande
attityd- och resvaneundersökning som genomförs
av landets trafkhuvudmän genom Svensk Kollektivtrafk. Sedan ett antal år tillbaka är Länstrafken Kronoberg med i Kollektivtrafkbarometerns
undersökningar. Resultatet publiceras halvårsvis.
Tolv gånger per år ställs en mängd frågor, som

18

bl.a. berör trafkutbud, prissättning och information till slumpmässigt utvalda kronobergare. Nytt
2015 är blocket resvanor. Månadsvis intervjuas ett
statistiskt urval av svenska folket mellan 15 och 75
år per telefon, såväl allmänhet (både resenärer och
icke resenärer) som kunder (resenärer). Resultatet
presenteras i verktyget Kollektivtrafkbarometern.
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT FÖR
LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG

UTVECKLA MARKNADSINSATSER FÖR
ATT ÖKA DET KOLLEKTIVA RESANDET

• NKI ökar med 4 procentenheter till 71 % (juni
2015). Resultatet ligger en bit över rikets genomsnitt på 63 %.
• Nöjdheten hos resenärerna ökar något vad gäller
avgångstider och linjesträckning.
• Resenärerna tycker det är enkelt att köpa våra
biljetter och kort. Nöjdheten hos kunderna ligger
på 81 %. Bäst i landet!
• Resenärerna tycker att det är lätt att få information. Nöjdheten hos kunderna ligger på 76 %.
• Nöjdheten med planerad information sjunker
för första gången under rikssnittet på 42 % och
hamnar på 39 % för våra kunder.
• Oplanerad information är ett område som
resenärer generellt är mindre nöjda med, men för
Länstrafken Kronoberg märks här en liten förbättring. Nöjdheten hos kunderna ökar med 5
procentenheter till 26 %.
• Relevans, kunskap och produktfördelar är fortsatt de faktorer som driver resandet.

Länstrafken har fortsatt med breda marknadsföringsinsatser i syfte att stärka varumärket och öka
kunskapen om Länstrafkens produkter och tjänster. Bland annat genom medverkan vid ett fertal
lokala evenemang, med information om att resa
kollektivt, försäljning av Resekort och utdelning
av tidtabeller.

RESANDE MED BUSS

Resandet med kollektivtrafken har ökat under
perioden jämfört med året innan (rullande tolvmånadersperiod sept-aug).

SEPT -13-AUG 14

SEPT -14-AUG 15

Stadstrafiken

2 947 251 resor

3 115 400 resor

5,7 %

+3%

Regiontrafiken

2 000 612 resor

2 007 968 resor

0,4 %

+1%

Totalt

4 948 092 resor

5 120 473 resor

3,5 %

+2%
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ÖKNING MÅL 2015

19

KOLLEKTIVTRAFIKENS MARKNADSANDEL
Kollektivtrafk defnieras som kollektivtrafk och
taxi medan privata motoriserade resor består av
bil, som förare och passagerare, samt moped/MC.
Kollektivtrafkens marknadsandel är i augusti
2015 11,41 % (rullande 12-månadersperiod september 2014 – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (11,3 %) och
uppnår målet för 2015 (11,4 %). Dock fuktuerar
andelen ordentligt mellan månaderna. Kronobergs
län har sedan 2010- 2014 legat stadigt på nivåer
mellan 10-11 %. I förhållande till jämförbara län
är marknadsandelen i Kronobergs län förhållandevis låg. Kvinnor använder fortsatt kollektivtrafken
i högre grad än män.

KOLLEKTIVTRAFIKENS MARKNADSANDEL, KRONOBERG

11,6

11,4

11,3

11,4

10,2

9,9
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Budget med verksamhetsplaner är de styrande
dokumenten för Region Kronoberg. Den balanserande styrmodellen har nu inarbetats på regionstyrelse- och nämndsnivå inför budget 2016.
Besluts- och planeringsprocessen är något försenad
mot bakgrund av att mål och styrtal ännu inte är
fastställda av regionfullmäktige vid augusti månads
utgång.
Regionstyrelsen har fastställt en reviderad budgetprocess för Region Kronoberg från 2017 med
ferårsplan 2018-2019. Budgetprocessen kännetecknas av hög delaktighet och bra beslutsunderlag. Processen ska vara tydlig, enkel att förstå och
ska utgå från en analys av omvärld, behov, ekonomi och verksamhet. Arbetet med den reviderade
budgetprocessen inleddes under augusti månad,
där bland annat dialogdag för budget 2017 planeras som en första aktivitet.
UTVECKLA UPPFÖLJNING GENOM
PROCESSRELATERADE STYRTAL

7,7
2009

UTVECKLA EN SAMMANHÅLLEN
LEDNING OCH STYRNING FÖR ALLA
VERKSAMHETER

2010

2011

2012

2013

2014

2015 (aug)

Arbetet med balanserad styrning och processrelaterade styrtal har nu gått in i genomförandefasen.
En första testversion har i september lanserats av
analysverktyget Qlik View. För närvarande kan
regionstyrelsens och nämndernas mål och styrtal
följas i analysverktyget, inklusive styrtalsträd för
verksamheterna. Verktyget är under utveckling och
uppbyggnad och ska underlätta uppföljningen av
verksamheterna. Ett prioriterat område som ska
integreras i systemet är produktions- och kapacitetsplaneringen, i syfte att stärka ledning och
styrning av stora delar av verksamheten.
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EKONOMI
Den övergripande fnansiella inriktningen är att
uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av
långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs
samlade intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Anpassning till angivna
ekonomiska ramar är överordnat vid en eventuell målkonfikt med verksamhetens omfattning.
Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
OMVÄRLDSANALYS
SKL gör bedömningen att skatteunderlagstillväxten i landet tilltar betydligt i år jämfört med
2014. Det beror delvis på större ökningar av löner
och pensioner, men också på att skatteunderlaget
påverkas av ändrade avdragsregler. Förra året höll
höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget, i år
får det i stället ett extra lyft av att avdragsrätten för

pensionssparande trappas ner. Den underliggande
ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar
som neutraliseras via det generella statsbidraget,
stiger alltså inte lika brant.
Befolkningsprognosen de kommande åren visar en
betydligt större invandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och
att skatteunderlaget därmed blir större. Men den
positiva effekten begränsas av fyktinginvandrarnas
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Flyktingmottagandet innebär också ökade kostnader särskilt inom sjukvård, barnomsorg, skola
och socialtjänst. Dessa kostnadsökningar är under
de närmaste åren betydligt större än de inkomsttillskott som uppstår i form av ökade skatteinkomster. Belastningen på enskilda kommuner
och landsting beror på i vilken grad staten ersätter
dessa kostnader.

MÅLUPPFYLLELSE AUGUSTI 2015
EKONOMI I BALANS
INFÖRA VERKTYGET KPP (KOSTNAD
PER PATIENT)
Arbetet har stannat av med anledning av omorganisation och bildandet av Region Kronoberg, där
nyckelkompetenser fått andra uppdrag. Projektet
är därför försenat och förväntas återupptas under
2016.

UTVECKLA EKONOMISTYRNINGSMODELL
SOM ÄR VERKSAMHETSANPASSAD OCH
SOM STYR MOT PROCESSERNAS KVALITET
OCH EFFEKTIVITET
Ett projektdirektiv är under upparbetande och
kommer att behandlas av Regiondirektörens ledningsgrupp under hösten 2015. Projektet förväntas pågå under tidsperioden hösten 2015 till våren
2017.
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RESULTATUPPFÖLJNING, JANUARI-AUGUSTI
RESULTATRÄKNING
JANUARI - AUGUSTI
Resultatuppföljning

Utfall

Budget

(mnkr)

2015

2015

Avvikelse

HELÅR 2015
Utfall **

Prognos -

2015 jan-aug 2014 Årsbudget

Prognos

avvikelse

Intäkter
Avgifter

376

396

-19

104

612

596

-16

Sålda tjänster

245

251

-6

258

378

365

-14

Övriga intäkter

282

185

96

204

279

453

174

Summa intäk ter

903

832

71

567

1 269

1 413

144

2 194

2 153

-41

2 041

3 263

3 352

-88

45

9

102

-93

Kostnader
Bemanningskostnad
Varav inhyrd personal
Köpt vård

263

254

-9

243

381

389

-8

Offentligt finansierad privat vård

170

178

8

170

267

267

0

Trafik

438

434

-4

0

669

654

15

Läkemedel

396

397

0

357

595

599

-4

Övriga kostnader

604

640

36

670

953

1 048

-94

Avskrivningar

133

145

12

122

218

197

22

Summa k ostnader

4 197

4 200

3

3 602

6 346

6 505

-159

Verksamhetens nettokostnad

3 294

3 368

74

3 035

5 077

5 091

-15

Skatteintäkter

2 751

2 763

-12

2 570

4 149

4 132

-17

Statsbidrag

695

672

23

635

1 017

1 032

15

Finansnetto

-11

-8

-4

7

-7

-9

-2

3 435

3 427

8

3 212

5 158

5 154

-4

141

59

82

177

81

63

-19

60

0

60

60

22

177

3

-78

Totalt finansiering
Resultat
Engångsposter *

60

Resultat exkl. engångsposter

81

*
**

22

71

59

81

Jämförelsestörande engångsposter
- Återbetalning AFA-premier
28,5 mnkr
- Netto fastighetsförsäljning inkl flytt
31 mnkr
Utfall 2014 avser endast Landstinget Kronobergs verksamhet

Resultatet per augusti månad visar ett positivt utfall
på 141 mnkr, vilket är 82 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen i förhållande till budget kan främst förklaras av högre intäkter
och bättre fnansiering i form av återbetalning från
AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av regionens kansli samt specialdestinerade
statsbidrag för bland annat rehab-garanti. Resultatet
har också påverkats av att investeringstakten varit
lägre än planerat vilket medfört lägre kostnader för

avskrivningar samt att pensionskostnaderna bedöms
bli lägre än budgeterat.
Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt
budgetöverskridande vad gäller bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall.
Resultatet exklusive jämförelsestörande engångsposter är 81 mnkr vilket är 22 mnkr bättre än
budgeterat resultat på 59 mnkr.
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HELÅRSPROGNOS
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 63 mnkr,
vilket är en försämring med 27 mnkr jämfört
med prognosen i delårsrapporten i april och 18
mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 81
mnkr. Resultatförsämringen förklaras framförallt
av ett försämrat prognostiserat resultat för hälso
och sjukvården om 30 mnkr samt en försämring
av skatteprognosen med 7 mnkr. I den totala
prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott

på centrala anslag bestående av återbetalning av
AFA medel med 28,5 mnkr, Samordnings- och
tillgänglighetsmiljarden (”kömiljarden”) för 2015
på 17 mnkr samt fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på
31 mnkr när fyttkostnaderna beaktats. Anslaget
för pensionskostnader förväntas ge ett överskott
även under 2015 på ca 15 mnkr (prognos från
april 2015).

NETTOKOSTNADSUTVECKLING
UTVECKLING AV NETTOKOSTNADER SAMT SKATTEINTÄKTER
OCH GENERELLA STATSBIDRAG *
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

2010

2011
Nettokostnad

2012

2013

2014

Prognos
2015

Skatter o generella statsbidrag

* justerad för skatteväxling vid sammangående mellan Landstinget och Regionförbundet
(172 mnkr) och för engångsposter i form av AFA-återbetalning (28,5mnkr) och uppskattat
netto av försäljning av regionkansli (31 mnkr)

Prognosen för 2015 är att nettokostnaderna ökar
i betydligt snabbare takt än skatteintäkter och
generella statsbidrag (6,7 % jämfört med 4,0 %).
Prognosen har justerats för effekter av skatteväxlingen vid samgåendet mellan Landstinget och
Regionförbundet och för effekter av engångsposter
i form av AFA-återbetalning och fastighetsför-

säljningar. Vid jämförelse med föregående år ska
beaktas att den kraftiga ökningstakten för skatter
och generella statsbidrag 2014 till stor del förklaras
av genomförd skattehöjning (exkluderat skattehöjningseffekt på 193 mnkr var ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag 2,9 % 2014).
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BALANSKRAVSUTREDNING
Balanskravsutredning 2015, mi l joner kronor
Prognostiserat resultat
Realisationsvinster försäljning fastigheter
Prognos resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Prognos balanskravsresultat

63
-43
20
0
0
20

Balanskravsresultat från tidigare år

0

Balanskravsresultat kvar att reglera

0

Balanskravsutredningen utgår från årets faktiska
prognosticerade resultat, det vill säga där effekten
av alla engångsposter ingår. För 2015 justeras det
prognosticerade resultatet för intäkt från fastighetsförsäljningar 43 mnkr.
I kommunallagen stadgas det att kommuner och
landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Defnitionen av vad god ekonomisk
hushållning innebär bestäms av organisationen
själv. För 2015 är målet att det justerade resultatet
enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag ska uppgå till 1,6 %. Det
motsvarar det budgeterade resultatet på 81 mnkr.
Det prognosticerade utfallet på 20 mnkr enligt
ovan innebär att det fnansiella målet för en god
ekonomisk hushållning inte uppfylls.
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RESULTAT PER NÄMND, LEDNING, FINANSIERING
JANUARI - AUGUSTI 2015
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

-2 318

-2 246

-72

-3 411

-3 534

-123

-178

-190

12

-291

-286

6

Regional utvecklingsnämnd

-29

-32

3

-50

-49

1

Kulturnämnd

-32

-33

2

-50

-50

0

-6

-7

1

-10

-10

0

-2 563

-2 509

-55

-3 813

-3 929

-116

-559

-574

15

-860

-853

7

-3 123

-3 083

-40

-4 672

-4 781

-109

-15

-12

-3

-28

-31

-3

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Summa nämnder
Vårdval
Summa nämnder och vårdval
Regionservice
Regionstab

-46

-43

-3

-66

-70

-4

Regiongemensamt

-93

-215

122

-281

-180

101

Förtroendemannaorganisation

-19

-18

-1

-30

-30

0

-173

-288

116

-405

-310

95

-3 295

-3 371

76

-5 077

-5 092

-15

2 751

2 763

-12

4 149

4 132

-17

Statsbidrag

695

672

23

1 017

1 032

15

Finansnetto

-9

-5

-4

-7

-9

-2

3 436

3 429

7

5 158

5 154

-4

141

59

82

81

63

-19

60

60

3

-78

Summa Ledning och stöd
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

Summa finansiering
Summa

*

HELÅR 2015

Engångsposter *

60

Summa exkl. engångsposter

81

60
59

23

81

Jämförelsestörande engångsposter
- Återbeta l ni ng AFA-premi er

28,5 mnkr

- Netto fa s ti ghets förs ä l jni ng i nkl fl ytt

31 mnkr

** Utfa l l

2014 a vs er enda s t La nds ti nget Kronobergs verks a mhet
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REGIONSTYRELSE
Det redovisade resultatet för regionservice uppgår
efter augusti till ett underskott på 3 mnkr vilket är
i nivå med resultatet i april. Prognosen för helåret,
är ett underskott på 3 mnkr. Det prognosticerade
underskottet beror i huvudsak på hög korttidssjukfrånvaro, överanställning av semestervikarier,
högre portokostnader samt högre kostnader kopplade till MA-depån. Resultatet påverkas positivt av
minskade energikostnader.
Regiongemensamt redovisar en positiv avvikelse
mot budget med 122 mnkr. Avvikelsen förklaras
till stora delar av tillfälliga intäkter och överskott
på centrala anslag bestående av återbetalning av
AFA medel med 28,5 mnkr, Samordnings- och
tillgänglighetsmiljarden(”kömiljarden”) för 2015
på 17 mnkr samt fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på
31 mnkr när fyttkostnaderna beaktats. Resultatet
har också påverkats av att investeringstakten varit
lägre än planerat vilket medfört lägre kostnader
för avskrivningar samt att pensionskostnaderna
bedöms bli lägre än budgeterat. Prognosen för
helåret är ett överskott på 101 mnkr jämfört med
budget.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND
Det redovisade resultatet uppgår för perioden
januari - augusti till ett underskott om 72 mnkr
att jämföra med ett underskott på 47 mnkr i april.
Resultatförsämringen förklaras framförallt av fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, sjukfrånvaro
och övertid.
Prognosen för helåret är ett underskott på 123
mnkr vilket är en försämring med 30 mnkr jämfört med prognosen i april (oförändrat i förhållande till prognosen i juli) och 53 mnkr sämre än
träffad överenskommelse. De främsta osäkerhetsfaktorerna i prognosen är hur bemanningssituationen utvecklas under hösten, läkemedelskostnaderna och dyra vårdtillfällen inom den köpta vården.
Merkostnad för hyrpersonal bedöms belasta
prognosen med ca 60 mnkr.
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Hälso- och sjukvårdsledningen har på uppdrag av
Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram en plan
med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt
långsiktiga processer för att få en ekonomi i balans
över tid. Planen innehåller tidsatta mål för att under en treårsperiod reducera kostnader för hyrpersonal, övertid och sjuklön. Målen inkluderar även
upphandlingseffekter, uteblivna engångskostnader
2015 samt förändringar som kräver utredning.
Dialog om mål och möjliga åtgärder kommer att
föras med respektive centrumchef och arbetas in i
kommande verksamhetsplaner.
Det potentiella effektmålet har bedömts till 90
mnkr på tre års sikt. Förbättringsarbeten genomförs kontinuerligt i verksamheten och måste ses i
samband med att befolkningens behov ökar.
TRAFIKNÄMND
Trafknämndens verksamhet har fungerat väl
januari – augusti och utfallet är totalt mycket positivt. Det redovisade resultatet för trafknämnden
uppgår efter augusti till 12 mnkr att jämföra med
10 mnkr i april.
Det starka resultatet förklaras framförallt av att
Öresundstågs resultat för perioden är ca 10 mnkr
bättre än budget till följd av lägre kostnader. Resultatet dras ned av att Krösatåg Syd redovisar ett
resultat som är ca 3 mnkr sämre än budget beroende på lägre intäkter.
Prognosen för helåret är ett resultat på 5,5 mnkr.
REGIONAL UTVECKLINGSNÄMND
Det redovisade resultatet för regional utveckling
uppgår efter augusti till 3 mnkr att jämföra med
ett underskott på 1 mnkr i april. Överskottet beror
på att egna medel inte har utnyttjats och inte
heller periodiserats, en högre grad av projektfnansiering och att avdelningarna har vissa vakanser.
Prognosen för 2015 är att budgeten i stort sett
kommer hållas med ett litet positivt resultat på 0,9
mnkr.
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KULTURNÄMND
Kulturnämnden redovisar per augusti ett positivt
resultat på 2 mnkr att jämföra med 1 mnkr i maj.
Personalbudgeten följer i stort sett budget. Det
positiva resultatet beror på att egna medel inte är
använda än och inte heller är periodiserade. Vissa
driftstöd är heller inte utbetalade.
Verksamheten går enligt plan och prognosen för
helåret är att budgeten ska följas, möjligen med en
liten positiv avvikelse.

STYRELSEN FÖR GRIMSLÖVS
FOLKHÖGSKOLA
För perioden januari t.o.m. augusti uppvisar
Grimslövs folkhögskola ett positivt resultat på 1
mnkr vilket är en resultatförbättring på 1 mnkr
jämfört med resultatet i april. Den positiva avvikelsen beror främst på uppdragsutbildningarna
och bra beläggning på internat. Prognosen för
helåret är ett nollresultat i förhållande till budget.
VÅRDVAL
Vårdvalet redovisar per augusti ett positivt resultat
på 15 mnkr att jämföra med ett överskott på 8
mnkr i april. Det positiva resultatet beror på till
stor del på att Vårdval Hud inte kommit upp i
budgeterad volym.
Prognosen för helåret är ett överskott på 7 mnkr.
Se detaljerad resultatuppföljning per nämnd på s.
45, tabell 2-5.
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FINANSIERING
2015
Finansiering (miljoner kronor)

Jan-Aug

Skatter
Preliminärskatt
Avräkning skatteintäkter
Generella statsbidrag
Inkomstutjämningsbidrag
Kostnadsutjämningsavg
Strukturbidrag
Regleringsavgift
Bidrag läkemedel inom förmånen
Övriga statsbidrag

Prognos Budget

2 749
2

S:a skatteintäkter och generella statsbidrag

Pensionsförvaltning
Avkastning likviditetsförvaltning
Finansiell kostnad pensioner
Sänkt diskonteringsränta pensioner
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Summa

4 129
2

Förändring

2014
Avvikelse Utfall

4 130
18

Mnkr

%

-1

3 852

277

-16

-5

8

7%
-142%

534

802

794

8

707

95

13%

-110

-165

-164

-1

-169

4

-2%

31

46

46

0

46

0

0%

-54

-81

-66

-15

-47

-34

73%

294

429

406

23

417

12

3%

0

0

0

0

0

0%

3 446

5 162

5 165

4 801

361

7
2

15
3

15
4

0

26

-11

-1

0

3

-17

-25

-25

0

-5

-20

0

0

0

0

0

0

0%

0

-1

-1

0

-6

5

-84%

3 436

5 154

5 158

-3

-3

4 815

339

8%
-42%
0%
359%

7%

Prognosen för fnansieringen beräknas sammantaget ge ett underskott på 4 mnkr. Skatteintäkterna förväntas bli 17 mnkr lägre än budgeterat till följd av lägre slutavräkning på 2014 års skatteintäkter. Statsbidragen förväntas bli 15 mnkr bättre än budgeterat främst till följd av det extra bidraget för Hepatit C.
FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de fnansiella medel som vi förfogar över.
Våra fnansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i tre delar; löpande likviditet, överlikviditetsförvaltning och pensionsförvaltning. Totalt uppgår de fnansiella medlen till
drygt 1,9 miljarder kronor. Region Kronoberg har inte några banklån.

Miljoner kronor

Augusti
2014

Dec
2014

Likviditet (drift)

644

542

595

Överlikviditet

689

585

588

Pensionsförvaltning

617

596

612

1 950

1 723

1 795

Totala finansiella medel

28

Augusti
2015
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MARKNADSKOMMENTAR
Under årets första månader utvecklades Stockholmsbörsen mycket starkt. Det skapade orealiserade
vinster i förvaltningen av överlikviditet och pensioner. Dessa orealiserade vinster är nu tillbaka på en
nivå något över ingångvärdena för år 2015. Främst beror nedgången på den turbulens som varit i Kina,
där börserna fallit kraftigt. Detta skapar stor osäkerhet på världens marknader, dels eftersom att spekulationerna uppkommer hur den kinesiska regeringen kommer att agera, men också hur den amerikanska
centralbanken FED påverkas av detta inför sitt kommande räntebeslut.
LIKVIDA MEDEL OCH ÖVERLIKVIDITETSFÖRVALTNING
Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden och handkassor, uppgick per den 31 augusti 2015 till
644 mkr. Det är en ökning från årsskiftet med 49 mkr.
Genomsnittslikviditeten för likvida medel och överlikviditetsförvaltning under år 2015 uppgår till 1285
mkr. Jämfört med genomsnittet för 2014 är det en ökning med 198 mkr.
Syftet med överlikviditetsförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt. Målet är att avkastningen över tid ska överträffa jämförelseindexet OMRX Bond. Marknadsvärdet på överlikviditetsförvaltningen uppgick per den 31 december 2014 till 617 mkr och per 31 augusti
2015 var marknadsvärdet 714 mkr. Orealiserad avkastning har sedan årsskiftet varit -0,2 procent vilket
är 1,6 procent sämre än jämförelseindexet OMRX Bond.
Tillgångsslag

Index

Tillgångsavkastning

Indexavkastning Differens

sedan 2014-12-31 sedan 2014-12-31 jmf med
index
Totalportfölj

OMRX Bond

-0,2%

1,4%

-1,6%

Överlikviditetsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster)
uppgick under perioden till 1,6 mkr, vilket är 4,7 mkr lägre än motsvarande period föregående år.
PENSIONSFÖRVALTNING
Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid. Marknadsvärdet på denna
uppgick per den 31 december 2014 till 690 mkr. Per den 31 augusti 2015 var marknadsvärdet 704 mkr.
Real avkastning har sedan årsskiftet varit 2,1 procent.
Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick
under perioden till 6,9 mkr, vilket är 1,0 mkr lägre än motsvarande period föregående år.
TOTALA PENSIONSFÖRPLIKTELSERNA
Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande
pensionsutbetalningar, uppgick 31 augusti 2015 till 704 mkr vilket motsvarar 15 procent av senast
beräknade pensionsförpliktelsen (4568 mkr), Resterande del på 3,1 miljarder kronor måste därmed återlånas i verksamheten.
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INVESTERINGAR
Region Kronoberg investerar årligen fera hundra miljoner kronor i fysiska tillgångar och IT för att
bedriva god hälso- och sjukvård med hög kvalitet och patientsäkerhet. 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 befntliga resurser för att behålla
kapaciteten eller standarden.
Regionens 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.
Investeringar (miljoner
kronor)

Utfall
2015

Informationsteknik
Medicinsk teknik och övriga
inventarier
Fastigheter
Inventarier intäktsfinansierade
verksamheter och oförutsett
Totalt

Årsbudget
2015

25

Prognos
2015

Utfall
2014

41

19

41

58

98

90

99

62

207

145

110

25

33

29

25

170

379

305

253

Total investeringsnivå för helåret 2015 bedöms uppgå till 305 miljoner kronor. Det är drygt 50 miljoner
kronor högre än utfallet 2014. Investeringsnivån har ökat de senaste åren. Genomsnittet för de senaste
fyra åren uppgår till drygt 225 miljoner kronor. Investeringsnivån kommer ytterligare att öka åren framöver enligt de generalplaner som är framtagna för den framtida psykiatriska och somatiska vården.
Helårsprognosen för 2015 är 67 miljoner kronor lägre än planerat. Orsaken till den lägre nivån, är
framförallt förskjutningar och förväntade lägre utgifter för framtagande av beslutsunderlag för generalplanerna.

DIAGRAM: INVESTERINGAR 2010-2015
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INVESTERINGAR I IT
Investeringar i informationsteknik på 25 miljon kronor för januari-augusti följer plan och avser framförallt:
- uppgradering av Cosmic till R8.0
- uppgradering av regiongemensam virtuell serverplattform
- ny plattform för lagring till Cosmic
- ny plattform för regiongemensamt trådlöst nät
- regionbildning
- införande av QlikView (tilläggsbudget)
- infrastruktur till Regionhuset (tilläggsbudget)
I IT- budgeten för helåret på 40,7 miljoner kronor, ingår 11 miljoner kronor för investeringar som beviljades 2014 men där anskaffning och implementation kommer ske under 2015 samt en tilläggsbudget
på 7 miljoner kronor för anskaffning och implementation av QlikView samt 0,7 miljoner kronor för
IT-infrastruktur till Regionhuset.
Vidare under 2015 bedöms investeringar i informationsteknik ske enligt plan och prognosen på helåret
är 40,7 miljoner kronor.
INVESTERINGAR I MEDICINSK UTRUSTNING SAMT ÖVRIGA INVENTARIER
Investeringar i MT-utrustning uppgår till 56 miljoner kronor för perioden och avser PET-CT och
EKG-utrustning. I budgeten för medicinteknisk utrustning på 98 miljoner kronor, ingår 16 miljoner
kronor för investeringar som beviljades 2014 men som köps in och implementeras 2015. Investeringar
följer i stort sett planen och prognosen för året är 90 miljoner kronor. Bland de större medicintekniska
investeringar som återstår under 2015 kan nämnas köp den sista av tre nya acceleratorer till strålbehandlingsenheten.
FASTIGHETSINVESTERINGAR
Fastighetsinvesteringarna till och med augusti uppgår till 62 miljoner kronor. På Centrallasarettet Växjö
(CLV) har strålbehandlingsenheten och ombyggnaden för kliniskt träningscentrum färdigställts. Ombyggnad av scopienheten och röntgenavdelningen på CLV pågår. På Sigfridsområdet har ombyggnaden
av hygienutrymmen på rehabkliniken färdigställts. På Ljungby lasarett (LL) pågår byte av reservkraft
för elförsörjningen och ombyggnaden av entré/informationsfunktionen färdigställts. Projektering för
kemiskt lab på CLV och LL samt ögonmottagningen på CLV pågår. Planering och utredning av habiliteringen och hjälpmedelscentral på Sigfridsområdet pågår. Beslutsunderlag för vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet har tagits fram. Markarbeten vid VC Tingsryd har färdigställts tillsammans med kommunen. Nybyggnaden av tandvården på Teleborg har påbörjats. Prognos för helåret är 145 miljoner kronor.
INVENTARIER INTÄKTSFINANSIERADE VERKSAMHETER SAMT OFÖRUTSEDDA
HÄNDELSER
Övriga investeringar på 25 miljoner kronor för perioden avser främst inköp av utrustning till regionhuset, hjälpmedel till hjälpmedelscentralen men även investeringar till rättspsykiatrin och vårdcentralen i
Tingsryd. Prognosen för helåret är 29 miljoner kronor.
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FINANSIELL REDOVISNING
Resultaträkning

Not

miljoner kr

2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-08-31

Verksamhetens intäkter

2

903

567

Verksamhetens kostnader

3

-4 064

-3 480

Avskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnader

-133

-122

-3 294

-3 035

Skatteintäkter

5

2 751

2 570

Generella statsbidrag och utjämning

6

695

635

Finansiella intäkter

7

11

25

Finansiella kostnader

8

-23
141

-18
177

9

141

177

2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-12-31

141

156

133

186

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

Not

miljoner kr

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

4

Gjorda avsättningar

20

75

112

Övriga ej likviditetspåverkande poster

25

-43
306

447
42

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-7

Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)

16

59

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

2

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)

23

-94
274

145

Kassaflöde från den löpande verksamheten

634

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

-17

-12

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-153

-242

Investeringsbidrag

11, 12

1

1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

45

8

-8
-133

0

Tillfört materiella anläggningstillgångar vid regionbildning
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-245

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

13, 14
22

Tillfört eget kapital vid regionbildning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

32

-16

-4

-1

-117

28
12

-121

0

153

268

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

1796

1528

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

1 949

1 796

72

Balansräkning

Not

2015-08-31

2014-12-31

10

27

19

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 046

1 048

Maskiner och inventarier

12

394

355

miljoner kr

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

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter

13

26

13

Långfristiga fordringar

14

32

30

1 525

1 465

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

15

47

49

Kortfristiga fordringar

16

258

317

Kortfristiga placeringar

17

1 306

1 200

Kassa och Bank

18

644

595

Summa omsättningstillgångar

2 254

2 161

Summa tillgångar

3 779

3 626

1 158

974

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital

19

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

141

156

1 344

1 175

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

20, 21

Summa avsättningar

1 497

1 419

1 497

1 419

Skulder
Långfristiga skulder

22

3

4

Kortfristiga skulder

23

935

1028

938

1 032

3 779

3 626

2 472

2 512

600

609

Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Löneskatt pensionsskuld

24

Kulturparken

8

8

Smaland Airport AB

6

6

473

480

Transitio

73
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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 Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas infyta.
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 Region Kronoberg från rekommendationer:
·Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet med att
upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats, men har under 2015 stått still.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting skyldiga att upprätta sammanställd redovisning om: ”Andelen av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av Region Kronobergs totala skatteintäkter och generella
stadsbidrag, eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av Region Kronobergs balansomslutning.” Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver därför inte upprättas.
Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultat- och balansräkning. I särskilt avsnitt i årsredovisningen, men inte i delårsrapporten per augusti redovisas uppgifter om de stiftelser och
bolag som Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie verksamheten
och inte inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal om. Det sker dock varje år
förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.
1 januari 2015 bildades Region Kronoberg genom en sammanslagning av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet
Södra Småland under Landstinget Kronobergs organisationsnummer. Regionförbundet Södra Smålands verksamhet överfördes i sin helhet till bokförda värden per 31 december 2014. Jämförelsetalen i resultat- och balansräkning för år 2014 är inte
omarbetade, och omfattar således inte Regionförbundet Södra Smålands verksamhet 2014.

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 fnansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader. När projektet
är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfnansierade projekt periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.

INTÄKTER
Skatteintäkter
I redovisningen för år 2015 ingår preliminär slutavräkning för 2014 och prognos slutavräkning för år 2015. Prognos på
skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos.

STATSBIDRAG
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i utjämningssystemet
i posten generella statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt enligt kontantmetoden vilket innebär att de redovisas vid
utbetalning.
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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 (2015: 13 mnkr / 2014: 22 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.
Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassifcerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. För redovisning av marknadsvärdet tillämpar Region Kronoberg en försiktighetsprincip
och redovisar ett s.k. teoretiskt marknadsvärde. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den fnansiella
verksamheten, fastställt av landstingsfullmäktige 2011-11-28, reviderat 2014-04-29.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet
med avdrag för ackumulerade avskrivningar.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och byggnader som är avsedda för stadigvarande
bruk. En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering bokförs som en materiell anläggningstillgång endast
under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett halvt basbelopp och en nyttjandeperiod på minst 3 år.
Från och med 2014 infördes i RKR 11.4 explicita krav om tillämpning av komponentindelning och komponentavskrivning. Region Kronoberg 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.
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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

3-5 år

Byggnader (komponentavskrivning från och med 2014)

10-50 år

Verksamhetsanpassningar byggnader i egna lokaler

5-10 år

Medicinteknisk utrustning

5-10 år

Fordon

5-7 år

Övriga inventarier

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.

LEASINGAVTAL
Region Kronoberg har enligt defnition endast operationell leasing. Klassifceringen beror på i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet fnns hos leasingtagaren eller inte. Om avtalets värde är av mindre belopp eller
avtalstiden är högst 3 år redovisas det alltid som operationell leasing.

SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR
PERSONALSKULD
Region Kronobergs skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och beredskap har värderats enligt löneläge den 31 augusti 2015 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 Region Kronoberg om löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger på gällande pensionsavtal
och ett antal antaganden om bland annat löneutveckling, realränteutveckling, pensionstidpunkt och medellivslängd. Hänsyn
har tagits till ökade kostnader för särskilda pensioner som KPA inte har kännedom till. Hänsyn har också tagits till underlag
från KPA avseende Region Kronobergs 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 återfnns under ansvarsförbindelser. Pensionsskulden som redovisas i balansräkningen återfnns 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 fnansiell ränta på reversskulden. Under hösten 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 Region Kronoberg är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men nettoomsättningen överstiger inte nivån. Från
och med 2012 särredovisas utifrån konkurrenssynpunkt hela tandvårdsverksamheten enligt en gemensam modell för samtliga
landsting/regioner för mer öppen redovisning.
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Not 2

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter inkl interna poster
Interna intäkter för verksamheten
Summa

2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-08-31

5 260

4 592

-4 357

-4 025

903

567

Jämförelsestörande poster:
- Reavinst vid försäljning av fastigheter

43

6

- Återbetalning 2004 års AFA-premier

30

0

För specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
Not 3

Verksamhetens kostnader

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

2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-08-31

-8 386

-7 505

4 322

4 025

-4 064

-3 480

-133

-122

-4 197

-3 602

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

Avskrivningar
2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-08-31

9

Avskrivningar immateriella tillgångar

8

Avskrivningar byggnader och anläggningar

63

60

Avskrivningar maskiner och inventarier

61

54

133

122

Summa

Not 5

Skatteintäkter

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

2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-08-31

2 750

2 560

-2

-3

4

12

2 751

2 570

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån
Särskild kompensation för höjda sociala avgifter
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa

77

2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-08-31

534

470

31

31

294

278

1

0

-110

-112

-54

-31

695

635
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Not 7

Finansiella intäkter
2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-08-31

Utdelningar värdepapper

2

2

Räntor

7

10

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper

1

8

Återföringar av nedskrivningar

0

4

Övriga finansiella intäkter

1

1

11

25

Summa
Not 8

Finansiella kostnader

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper
Räntekostnader
Ränta på pensionskostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa
Not 9

2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-08-31

-1

-5

0

-1

-17

-11

-4

-1

-22

-18

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen

2015-01-01

2014-01-01

2015-08-31

2014-08-31

141

177

Avgår: realisationsvinster fastigheter

-43

-7

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

98

170

0

0

Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Not 10

0

0

98

170

Immateriella anläggningstillgångar
2015-08-31

2014-12-31

IT-program, - licenser och - utveckling
Ingående anskaffningsvärden

64

124

17

12

Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter
-Omklassificering till IT-utrustning

0

-6

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

0

-66

81

64

-45

-98

-9

-12

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar:
-Årets avskrivningar
-Omklassificering till IT-utrustning

0

1

-Försäljningar och utrangeringar

0

65

-54

-44

27

19

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

38

78

Not 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
2015-08-31

2014-12-31

2 701

2 591

62

110

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

-14

0

2 750

2 701

-1 655

-1 563

-63,1

-92

13,1

0

-1 705

-1 655

Mark
Ingående anskaffningsvärde

1

1

-Årets aktiverade utgifter

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 046

1 048

2015-08-31

2014-12-31

1 215

1 215
122

-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 12

Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter

91

-Inventarier tillförda vid regionbildning

35

0

-Investeringsbidrag

-1

-1

0

6

-12

-127

1 328

1 215

-875

-920

-Årets avskrivningar

-61

-81

-Avskrivning inventarier tillförda vid regionbildning

-26

-Omklassificering från IT-program
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

-Omklassificering från IT-program

0

-1

-Försäljningar och utrangeringar

11

127

-951

-875

15

6

2

9

17

15

394

355

Utgående ackumulerade avskrivningar
Pågående nyanläggningar
Ingående balans
-Utgifter under året
Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan

79

39

Not 13

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarandel

2015-08-31

2014-12-31

Aktier och andra andelar i dotterbolag:
AB Destination Småland

100%

0

0

Sideum Innovation AB

100%

0

0

Ryssbygymnasiet AB

90%

3

3

Kulturparken Småland AB

59%

1

1

Småland Airport AB

55%

4

4

Övriga aktier och andelar:
AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg

49%

1

1

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

49%

0

0

Företagsfabriken i Kronoberg AB

33%

0

0

IT-plattform Småland & Öland AB

33%

0

0

Kust till Kust AB

13%

0

0

Öresundståg AB

12%

0

0

AB Transitio

5%

1

0
0

Samtrafiken i Sverige AB

2%

0

Inera AB

5%

0

0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

2%

16

4

14%

0
0

0
0

0

0

26

13

2015-08-31

2014-12-31

25

22

8

8

Ascan ekonomisk förening
Bussgods Sverige ekonomisk förening

6%

Andelar i bostadsrättsföreningar
Summa

Not 14

Långfristiga fordringar

Fordran Ryssbygymnasiet AB
Fordran Småland Airport AB
Övriga långfristiga fordringar
Summa

Not 15

0

0

32

30

Förråd
2015-08-31

Förråd

47

49

Summa

47

49

Not 16

Kortfristiga fordringar
2015-08-31

2014-12-31

Kundfordringar

122

117

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-18

-15

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

138

80

-112

0

Statsbidragsfordringar

81

104

Övriga kortfristiga fordringar

46

31

258

317

Fordran skattekonto

Summa

40

2014-12-31

80

Not 17

Kortfristiga placeringar
2015-08-31

2014-12-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

266

120

Aktier pensionsförvalting

321

230

Räntor överlikviditetsförvaltning

423

432

Räntor pensionsförvaltning

275

300

1

36

20

82

Likvida medel överlikviditetsförvaltning
Likvida medel pensionsförvaltning
Alternativa placeringar
Bokfört värde

Anskaffnings-

0

0

1306

1200

Bokfört

Marknadsvärde
2015-08-31

värde

värde

Aktier överlikviditetsförvaltning

266

266

265

Aktier pensionsförvalting

321

321

394

Räntor överlikviditetsförvaltning

423

423

488

Räntor kapitalförvaltning

275

275

286

1

1

1

Likvida medel överlikviditetsförvaltning
Likvida medel kapitalförvaltning
Summa 2015-08-31

Not 18

20

20

20

1306

1306

1453

Kassa och bank
2015-08-31

Kassa
Bank

2014-12-31

0

0

529

480

Inlåning bank

115

115

Summa

644

595

2015-08-31

2014-12-31

1 175

1 019

Not 19

Eget kapital

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Tillfört eget kapital vid regionbildning
Årets resultat
Utgående eget kapital

28

0

141

156

1 344

1 175

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

81

41

Not 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar

2015-08-31

2014-12-31

1419

1307

-19

-26
103

Nyintjänad pension

66

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

14

14

Förändring av löneskatt

15

22

Skulduppräkning utanför KPA

3

-1

Övrigt

0

0

1497

1 419

93

93

2015-08-31

2014-12-31

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 20)
Särskild avtalspension enligt KAP-KL

3

4

Beslutad särskild avtalspension från 2013

0

0

Visstidspension

3

3

Övriga

0

1

Förmånerna omfattar 11 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension,
4 stycken visstidspension och 4 stycken garantipension.
Not 22

Långfristiga skulder
2015-08-31

2014-12-31

Långfristiga skulder
Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

3

4

Summa

3

4

Not 23

Kortfristiga skulder
2015-08-31

Leverantörsskulder

180

204

Kortfristig del av långfristig skuld till LÖF, se not 22

118

118

Övriga kortfristiga skulder

-26

44

Löneskulder inkl semesterlöner

253

297

51

46

Personalens källskatt
Upplupna arbetsgivaravgifter

55

49

Avgiftsbestämd ålderspension

89

117

2

27

Förutbetalda skatteintäkter

42

2014-12-31

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

212

126

Summa

935

1 028

82

Not 24

Ansvarsförbindelser
2015-08-31

2014-12-31

3 121

3 251

-70,7

-101

30,1

24

0

-7

-9,7

-24

0,7

-17

0

-5

3 071

3 121

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna
eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelsens förmögenhet
Ingående ansvarsförbindelse pensioner
Pensionsutbetalningar
Ränte-och basbeloppsuppräkningar
Bromsen
Förändring löneskatt
Övrigt
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), %
93

93

Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser:
Kulturparken Småland AB

8

8

Smaland Airport AB

6

6

473

480

3 558

3 615

AB Transitio
Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av
spårfordon uppgående till 3 159 mnkr samt enskilt garanterat
för 28 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 5 559 mnkr för AB Transitio. Ett
avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/regioner.
Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till
borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.
Patientförsäkringen LÖF
Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för
bolagets förbindelser till ett belopp motsvarande 10 gånger den premie
som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har
uppkommit i patientförsäkringen. År 2015 uppgår premien till 19 890 000 kr.
Summa ansvarsförbindelser totalt

Not 25

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2015-08-31

2014-12-31

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar

-43

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar
Summa

83

-7

0

1

-43

-7

43

TABELLBILAGA

TABELL 1: PRODUKTIONSSTATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Verksamhet/nyckeltal

2015

2014

2013

15 jmf 14

15 jmf 13

15 jmf 14

15 jmf 13

Primärvård och rehabilitering
Primärvård läkarbesök

-285

2%
5%
-1%
3%
-9%
22%
-31%
-7%

-4%
1%
1%
-5%
-16%
7%
-32%
-6%

642

421

9%

6%

44 246

2 596

-1 572

36 728

3 776

720

6%
10%
-23%
4%
7%
-6%
2%
4%
-15%
-4%
1%
5%
1%

-4%
2%
-31%
-3%
-1%
-12%
-1%
3%
-21%
-7%
-1%
0%
-3%

3%
9%
-4%
0%
5%
-3%
3%

4%
7%
-8%
2%
7%
1%
3%

1%
1%
3%
6%
-1%
7%
11%
9%
-1%

-2%
-3%
2%
0%
-7%
-17%
0%
18%
0%

-9%
7%
-36%
11%
0%
-6%
12%
-2%

-12%
17%
-35%
18%
0%
-1%
13%
7%

-2%
-2%
0%

2%
-2%
1%

12%
0%
4%
4%

eu

63 492

62 275

66 233

1 217

6 187

5 854

6 156

333

Primärvård besök annan vårdgivare

74 912

75 782

74 435

-870

477

Sjukvårdsrådgivning besvarade samtal

33 779

32 863

35 464

916

-1 685

Lasarettsrehab besök annan vårdgivare

9 314

10 117

11 066

-803

-1 752

Rehabiliteringskliniken, totalt antal besök

2 533

1 980

2 360

553

173

Rehabiliteringskliniken, antal vårddagar

1 087

1 427

1 596

-340

-509

Habilitering, totalt antal besök

4 681

5 018

4 966

337

7 270

6 628

6849

Vårddagar (vårdtid i dgr)

42 674

40 078

- varav akut/oplanerat

37 448

33 672

- varav jourbesök

-2 741
31

Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård

- varav planerat

5 226

6 407

7 527

-1 181

-2 301

Vårdtillfällen

8 925

8 527

9 186

398

-261

- varav akut/oplanerat

7 524

7 018

7 598

506

-74

- varav planerat

1 402

1 491

1 588

-89

-186

Medelvårdtid

4,8

4,7

4,8

0,1

0,0

- varav akut/oplanerat

5,0

4,8

4,8

0,2

0,1

- varav planerat

3,7

4,3

4,7

-0,6

-1,0

Operationer i SV

1681

1741

1807

-60

-126

666

658

676

8

-10

90,0

85,3

89,6

4,7

0,4

398,6

396,4

410,8

2,2

-12,2

Läkarbesök

58 392

56 447

56 348

1 945

2 044

- varav akutmottagningarna

17 037

15 575

15 994

1 462

1 043

Förlossningar
Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk slutenvård

- varav akut/oplanerade besök

3 378

3 512

3 687

-134

-309

- varav planerade återbesök

26 297

26 238

25 723

59

574

- varv planerade nybesök

11 680

11 121

10 943

559

737

Sjukv behandling /besök ann vårdgivare

55 191

56 797

54 646

-1606

545

Besök i dagsjukvård

17 889

17 356

17 448

533

441

Röntgen undersökningar

35 776

35 256

36 406

520

-630

Röntgen CLV

25 001

24 819

25 876

182

-875

Röntgen LLL

10 775

10 437

10 530

338

245

Mammografier

17 558

16 580

17 558

978

0

5 028

5 086

5 399

-58

-371

Medicinsk service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser

1 192 786

1 111 808

1 441 047

80 978

Transfusionsmedicin (serologiska analyser)

13 405

11 948

13 346

1 457

Mikrobiologiska analyser

92 088

84 071

78 159

8 017

9 705

9 810

9 681

-105

24

Patologiska och cytologiska analyser/remisser

-248 261
59
13 929

Vuxenpsykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)

6 145

6 698

6 967

-553

-822

Vårdtillfällen

492

456

421

36

71

Medelvårdtid

11,0

15,0

17,0

-4,0

-6,0

Beläggning i %

72,0

64,0

61,0

8,0

11,0

Disponibla vårdplatser
Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare

52,0

52,0

52,0

0,0

0,0

3 365

3 573

3 389

-208

-24

834

738

738

96

96

15 447

15 721

14 379

-274

1 068

13 906

14 174

14 138

-268

-232

97,4

99,3

99,8

-1,9

-2,4

119

119

118

0

1

11 481

10 153

eu

Rättspsykiatri
Vårddagar, netto exkl. permissioner
Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid / totalt arbetad tid i %

44

69

69

eu

1 328
0

eu
eu

Antal behandlade patienter

35 523

34 026

eu

1 497

eu

Total patienttid, timmar

39 364

37 645

eu

1 719

eu

84

eu
eu
eu

TABELL 2-5: RESULTATUPPFÖLJNING PER NÄMND
TABELL 2: HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND
Resultatuppföljning (mnkr)
Hälso- och sjukvård

Avvik else

Resultaträkning exkl proj
Månad - August
(mnkr)
Utfall
Budget

Ackumulerat 2015

2014

Jan-Aug Budget

Diff

Årsutfall Rullande ÅrsbudgetÖverens. Prognos

Jan-Aug

Diff

2014

12 mån

Vp

2015

Helår

Intäkter
Patientavgifter

12,0

12,9

-0,9

108,9

112,2

-3,3

45,4

69,9

133,4

172,3

0,0

-5,5

Såld vård inkl tandvård

48,9

48,2

0,7

379,8

388,0

-8,2

371,7

567,3

575,3

584,0

-8,9

-5,7

271,1

271,3

-0,2

2 245,2

2 245,3

-0,1

2 125,8

3 229,4

3 348,8

3 403,6

0,0

0,0

98,0

92,2

6,0

769,7

728,3

41,4

720,4

1 097,2

1 146,5

1 091,5

8,4

66,6

430,0

424,7

5,5

3 503,6

3 473,9

29,8

3 263,4

4 963,8

5 204,0

5 251,3

-0,5

55,4

Personalkostnader

-205,3

-209,2

3,9

-1 764,7

-1 763,1

-1,7

-1 665,3

-2 570,7

-2 670,2

-2 692,0

-19,2

-11,2

Köpt utomlänsvård

-44,2

-44,4

0,2

-367,7

-352,5

-15,2

-338,3

-522,9

-552,3

-527,8

-2,0

-18,5

Hyrpersonal

-10,6

-0,7

-9,9

-70,4

-5,5

-64,9

-41,8

-69,4

-98,0

-8,1

-32,6

-92,8

Läkemedel

-45,4

-45,6

0,2

-365,8

-364,5

-1,3

-306,1

-478,1

-537,7

-546,7

4,0

-4,4

Medicinsk service

-23,7

-23,1

-0,6

-189,0

-185,2

-3,8

-180,9

-273,9

-282,0

-277,8

-

-

Medicinkt och övrigt material -18,5

-20,8

2,3

-173,1

-166,7

-6,5

-171,8

-265,9

-267,3

-250,0

-

-

-71,5

-71,7

0,2

-589,7

-579,4

-10,3

-512,9

-781,5

-858,3

-868,7

-18,5

-51,9

Avskrivningar och internränta -7,1

-6,7

-0,3

-55,5

-53,6

-1,9

-49,5

-75,4

-81,5

-80,9

0,0

-0,4

-426,3

-422,3

-4,0

-3 575,9

-3 470,4

-105,6

-3 266,5

-5 037,8

-5 347,2

-5 252,1

-68,3

-179,1

Projekt

0,0

0,0

0,0

4,6

-0,1

4,7

2,7

1,8

3,8

-0,2

-1,4

1,1

Resultat

3,6

2,5

1,3

-68,2

4,0

-72,2

-0,6

-72,4

-140,0

0,0

-70,2

-123,0

Landstingsersättning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader

Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER

Centrum/motsv (tkr)

Aug

Aug

ack 2015 ack 2014
Primärvårds- och rehabcentrum
Akutcentrum

Resultat Rullande
2014

Överens-

12-mån kommelse

Prognos Avvikelse
Aug

mot ök

5 136

8 236

1 432

-993

0

0

0

-881

208

-718

-1 808

0

-1 500

-1 500

Barn- och kvinnocentrum

-14 990

-8 109

-14 015

-20 896

-5 300

-18 000

-12 700

Kirurgicentrum *)

-23 748

-9 671

-24 973

-39 050

-26 900

-39 500

-12 600

Medicincentrum

-14 422

2 655

-14 883

-31 960

-14 000

-25 000

-11 000

-6 387

-10 731

-15 681

-11 337

-11 000

-13 900

-2 900

-13 894

-9 981

-16 394

-20 307

-13 000

-20 900

-7 900

-3 541

5 381

5 518

-2 741

0

-4 000

-4 000

Medicinskt servicecentrum
Vuxenpsykiatri
Rättspsykiatri
Tandvårdscentrum

2 744

6 983

6 434

2 195

0

2 000

2 000

Summa centrum

-69 983

-15 028

-73 280

-126 895

-70 200

-120 800

-50 600

*) KICs överenskommelse inkluderar hudversamheten. Överenskommelse/prognos för KICs "Vårdval hud" är -5 Mkr.

Centrum/motsv (tkr)

Aug

Aug

ack 2015 ack 2014
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt
Projekt
Summa HS gemensamt inkl projekt

Resultat Rullande
2014

Överens-

Prognos Avvikelse

12-mån kommelse

Aug

mot ök

-7 464

5 443

-5 090

-17 997

0

-4 800

546

3 208

3 796

1 133

0

500

500

-6 919

8 651

-1 294

-16 864

0

-4 300

-4 300

4 746

2 867

2 123

3 754

0

2 100

2 100

-2 173

11 518

829

-13 110

0

-2 200

-2 200

85

-4 800

45

TABELL 3: TRAFIKNÄMND
Resultatuppföljning (mnkr)
Centrum:
Hela Trafiknämndens verksamhet
Resultaträkning exkl proj

Månad -Aug

(mnkr)

Utfall

Intäkter
Trafikintäkter m.m.

Budget

Diff

Avvik else

Ackumulerat 2015

Rullande Årsbudget Prognos

Jan-Aug Budget

12 mån

2015

Helår

Landstingsersättning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

39,0
0,0
22,7
0,8
62,5

32,0
0,0
22,7
1,6
56,2

7,0
0,0
0,0
-0,8
6,2

309,5
0,0
190,2
9,9
509,6

283,7
0,0
190,2
12,4
486,4

309,5
0,0
190,2
9,9
509,6

439,7
0,0
291,5
18,6
749,9

-10,4
0,0
0,0
0,0
-10,4

Kostnader
Personalkostnader

-2,8

-3,3

0,5

-22,2

-25,7

-22,2

-38,6

1,1

-60,6
-0,2
-63,6

-2,6
-50,3
-56,1

-58,0
50,1
-7,4

-473,0
-1,6
-496,8

-456,5
-3,3
-485,5

-473,0
-1,6
-496,8

-705,0
-4,9
-748,5

14,8
0,0
15,9

Verksamhetens nettokostnader

-1,1

0,1

-1,2

12,8

0,9

12,8

1,3

5,5

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

0,0
-0,1
-1,2

0,0
-0,1
0,0

0,0
0,0
-1,2

0,0
-1,0
11,9

0,0
-0,9
0,0

0,0
-1,0
11,9

0,0
-1,3
0,0

5,5

Trafikkostnader m.m.
Avskrivningar och internränta
SUMMA KOSTNADER

Trafiknämnden januari - augusti 2015
Resultaträkning exkl proj
(mnkr)

Länstrafikens Kansli
LTR Teknik och omkostnader
LTR Marknadsföring
LTR Utredningsuppdrag
KTR Regiontrafik
KTR Växjö stadstrafik
KTR Älmhult stadstrafik
KTR Krösatåg Nord
KTR Krösatåg Syd
KTR Öresundståg
KTR Kust till kust-banan
KTR Pågatåg
Vidarefakt tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Sjukreseadministration
Färdtjänsteavdelning
Abonnerad skolskjuts
Totalsumma

Månad - Augusti
Utfall

-1 757,0
-3 440,4
-458,9
0,0
-9 086,4
-4 484,7
-93,6
-1 369,2
-3 021,8
-550,8
-84,3
-124,5
8,1
-183,0
-134,1
0,0
-52,7
966,1
-23 867,4

Självfinansieringsgrad linjetrafik
Intäkter tkr
Trafikslag
jan-aug 2015
Öresundståg
Älmhults stadstrafik
Regiontrafik buss
Växjö stadstrafik
Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA
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74 703,10
936,6
55 082,10
24 565,80
5 565,20
348,1
5 811,90
167 012,80

Årsbudget

Prognos

Budget

Differens

Utfall ack

Ackumulerat 2015
Budget Ack

Differens

2015

Helår Budgetavv.

-2 085,3
-2 013,7
-220,0
0,0
-8 275,6
-4 319,5
-150,4
-1 301,3
-2 302,9
-1 573,7
-84,3
-132,4
0,0
-208,3
0,0
0,0
-4,9
0,0
-22 672,4

328,3
-1 426,7
-238,9
0,0
-810,8
-165,3
56,8
-68,0
-718,9
1 022,9
0,0
7,9
8,1
25,3
-134,1
0,0
-47,8
966,1
-1 195,0

-14 114,4
-13 719,8
-2 772,1
-216,4
-69 193,3
-38 734,3
-652,7
-10 767,7
-21 327,1
-2 233,6
-675,0
-996,0
8,1
-1 550,1
1,5
0,0
0,0
-1 407,9
-178 350,7

-16 306,2
-15 774,1
-3 630,8
-416,7
-70 009,5
-38 578,9
-1 203,3
-10 410,0
-18 423,3
-12 050,4
-674,7
-1 059,3
0,0
-1 666,7
0,0
0,0
-0,5
0,0
-190 204,4

2 191,8
2 054,3
858,7
200,3
816,2
-155,4
550,6
-357,7
-2 903,8
9 816,8
-0,3
63,3
8,1
116,6
1,5
0,0
0,5
-1 407,9
11 853,8

-24 454,0
-23 829,0
-7 130,0
-1 000,0
-106 677,0
-59 880,0
-1 805,0
-15 615,0
-27 635,0
-18 345,0
-1 012,0
-1 589,0
0,0
-2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-291 471,0

0,0

Kostnader tkr
%
Jämförelse % Jämförelse %
%
jan-aug 2015 jan-aug 2015 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos 2015
76 936,70
1 589,30
124 275,40
63 300,10
16 332,90
1 344,10
27 138,90
310 917,40

97,10%
58,90%
44,30%
38,80%
34,10%
25,90%
21,40%
53,70%

102,00%
38,80%
46,00%
37,90%
31,60%
26,60%
26,90%
55,30%

86

85,70%
26,80%
45,20%
42,20%
38,00%
30,00%
35,00%
53,60%

92,90%
51,20%
44,30%
39,50%
36,00%
26,80%
25,60%
52,90%

1 100
1 800
0
0
-1 000
-2 500
600
-500
-4 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
5 500

TABELL 4: REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
Resultatuppföljning (mnkr)
Centrum:

Avvik else

Resultaträkning exkl proj

Månad - Aug

(mnkr)

Utfall

Ackumulerat 2015

Budget

Diff

Jan-Aug Budget

2014
Diff

Årsutfall Rullande ÅrsbudgetÖverens. Prognos

Jan-Aug

2014

12 mån

2015

Vp

Helår

Intäkter
Patientavgifter
Landstingsersättning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

0,0
3,8
1,1
4,9

0,0
3,9
2,7
6,6

0,0
-0,1
-1,5
-1,6

0,0
32,0
14,7
46,7

0,0
32,3
22,4
54,7

0,0
-0,3
-7,7
-8,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
32,0
14,7
46,7

0,0
49,9
33,2
83,1

Kostnader
Personalkostnader

-2,8

-3,3

0,5

-22,5

-27,2

4,7

0,0

0,0

-22,5

-40,1

-39,6

Övriga kostnader
Avskrivningar och internränta
SUMMA KOSTNADER

-3,2
0,0
-5,9

-3,3
0,0
-6,6

0,1
0,0
0,7

-21,8
-0,1
-44,4

-27,4
-0,1
-54,7

5,6
0,0
10,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-21,8
-0,1
-44,4

-42,9
-0,1
-83,1

0,0

-40,5
-0,1
-80,2

Projekt

47,9
33,2
81,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0

0,4

0,0

0

0,0

Verksamhetens nettokostnader

-1,1

0,0

-1,0

2,3

0,0

2,2

0,0

0,0

2,3

0,0

0

0,9

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

0,0
0,0
-1,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-0,9

0,0
0,0
2,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
2,7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
2,7

0,0
0,0
0,0

0,0

0,9

Regional utveckling augusti 2015
Resultaträkning exkl proj
(mnkr)

Internt stöd
Projektkontor ekonomiskt stöd
Kurs/Utbildning
Hälsa/omsorg
Samhällsutveckling
Totalsumma

Månad -Augusti
Utfall

Budget

-1 323,7
-1 581,7
-1 323,1
-142,8
-417,4
-4 788,7

Ackumulerat 2015

Differens

-1 089,3
-1 319,2
-324,9
-596,6
-569,2
-3 899,2

Utfall Ack

Årsbudget Prognos

Budget Ack Differens

-234,4 -7 287,1 -7 683,4
-262,5 -8 880,8 -10 553,8
-998,2 -4 667,3 -4 046,4
453,9 -4 904,6 -5 502,9
151,7 -3 474,5 -4 443,2
-889,5 -29 214,3 -32 229,7

2015

Helår

396,4 -12 453,7
1 673,0 -15 830,6
-620,9 -5 762,8
598,3 -8 314,0
968,7 -7 416,0
3 015,4 -49 777,2

0,6
0,1
-1,9
1,4
0,7
0,9

TABELL 5: KULTURNÄMNDEN
Kulturnämnden augusti 2015
Resultaträkning exkl proj
(mnkr)

Administrativt stöd
Verksamhetsstöd
Totalsumma

Månad -augusti
Utfall

Budget

Differens

Ackumulerat 2015

Årsbudget

Prognos

Utfall Ack Budget AckDifferens

2015

Budgetavv.

-139,7
-177,6
37,9
-1 230,1 -1 398,7
-5 088,8 -4 003,7 -1 085,2 -30 568,9 -32 028,8
-5 228,5 -4 181,3 -1 047,2 -31 799,0 -33 427,5

87

168,6
1 459,9
1 628,5

-2 098,6
-48 043,5
-50 142,1

0,0
0,3
0,3

47

48

88

89

49

50

90
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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

Verksamhetsutveckling: Utveckla system för ledning och styrning. Effektivisera våra
processer och vår verksamhetsplanering.



Respekt för
människan

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

Invånare

2

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

Medarbetare

Ekonomi: Långsiktigt planera och investera för framtiden. Effektivt utnyttja våra resurser.

Medarbetare: Skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen.
Utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare





Invånare: Stärka en god och jämlik hälsa, ett gott bemötande och delaktighet i vården.
Bedriva patientsäker vård med hög kvalitet



Långsiktiga strategier













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

Verksamhetsutveckling

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

Ekonomi

Respekt för människan

Vår värdegrund

Långsiktiga mål 2017

Ett kvalitetsstyrt landsting

Vårt mål

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.

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vår vision

Vårt uppdrag
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Aktiviteter

Våra viktigaste
mål 2015

Vårt nuläge

Perspektiv

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 ejournal
•
Utveckla och informera om ehälsotjänster
Delaktiga patienter/
Patientsäkerhet
•
Analys och åtgärder genom
infektionsverktyget
•
Prova verktyg för ökad
patientmedverkan
•
Utveckla säkerhetskulturen

3

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







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







Hög kunskap och kompetens
hos våra medarbetare
Rekryteringsbehov av vissa
yrkeskategorier fr a
sjuksköterskor och läkare.
Behov av att utveckla våra mål
och skapa delaktighet
Ökad frånvaro och belastning










Generellt god tillgänglighet i
flertalet verksamheter.
Stort förtroende för vår hälsooch sjukvård.
God hälsa i befolkningen men
under årets första månader en
ovanligt svår influensa.
Förbättringspotential när det
gäller delaktighet och
patientsäkerhet

Medarbetare



Invånare

Hälso- och sjukvårdsövergripande




Stora framtida investeringar
Justerat resultat -72 mnkr
Behov av starkare koppling
mellan ekonomistyrning och
verksamhets-/kvalitetsmål

Ekonomi

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

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

Goda resultat för flertalet parametrar i
öppna jämförelser.
Förbättringspotential när det gäller
samordning

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











Verksamhetsutveckling
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91 %
70 %
80 %
81 %
Påbörjat
17 %
Validering pågår (verktyget)

Läkarbesök inom primärvård – 7 dagar

Läkarbesök inom planerad specialiserad vård – 60 dagar

Behandling inom planerad specialiserad vård – 60 dagar

Andel avslutade besök inom 4 timmar akutmottagningarna

Tillgång till journal via nätet

Vårdkonto i E-tjänster på 1177

Vårdrelaterade infektioner

Antal ST-tjänster

0%
Plats 6 i Sverige

Andel av klinikernas verksamhetsplaner som baseras på en
produktions- och kapacitetsplanering

Öppna jämförelser – totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet,
patienterfarenhet

Resultat

-76 mnkr

1

Genomgångna och implementerade patientprocesser

Ekonomi

56,1 (2013)

Målkvalitet enligt medarbetarenkät

Verksamhetsutveckling

Sjukfrånvaro (Region Kronoberg )

1

123

Delaktighet enligt medarbetarenkät
4,4 %

73,2 (2013)

Andel specialistsjuksköterskor

1

114
41 %

Vakanser/vakanser längre än sex månader

4

95 %

Telefontillgänglighet – 0 dagar

Medarbetare

6 461
12 736

71 %

Förtroende för vår hälso- och sjukvård – primärvård
Förtroende för vår hälso- och sjukvård – sjukhus

Antal utomlänsbesök-/vårdtillfällen inom somatisk korttidsvård r-12

73 %

Självskattad hälsa vuxna befolkningen

Fritt vårdsökande r-12

Plats 8 i Sverige (9,3 dagar)

December 2014

Sjukpenningtalet

Invånare

Styrtal

Justerat resultat -72 mnkr
Prognos -123 mnkr

-

-

1-2

-

5,3 %

124 (aug)

73,2 (2013)

41 % (aug)

119/60 (aug)

Uttag rapporter pågår

21 %

Arbete pågår

76 % (jan-aug 15)

51 %

58 %

90,6 % (jan-aug 15)

96 % (jan-aug 15)

13 371

6 356

70 % (feb 2015)
76 % (feb 2015)

-

Plats 8 i Sverige (10
dagar juli 2015)

Nuläge

≥ 75 %

≥ 72 %

-70 mnkr (justerat för vårdval
hud)

Plats ≥ 2

Plats ≥ 2

≥ 10
80 %

≥3
20 %

70

4,1 %

123

80

45 %

+-0

Fåtal tillfälliga vakanser

Minska 25 % (jmf 2014)

40 %

Infört

90 %

90 %

90 %

97 %

99 %

60

4,2 %

123

75

43 %

35 vakanta tjänster

Minska 10 % (jmf 2014)

20 %

Införandet påbörjas

85 %

85 %

85 %

95 %

99 %

Minska 10 % (jmf 2014)

≥ 78 %

≥ 75 %

Minska 10 % (jmf 2014)

Plats 1

Långsiktigt mål 2017

Plats 3

Mål 2015

Sammanfattning av perioden
Resultatet av arbetet med kompetensförsörjning inför sommaren har utvärderats. Tack vare lojal
personal har sommaren generellt sett fungerat bra trots svår brist på vikarier med fler stängda
vårdplatser än föregående år som följd. Beläggningen har följt 2014 års nivå.
Rekryteringsläget för sjuksköterskor och läkare har medfört dyra lösningar med hyrpersonal,
resursenhetsutnyttjande och övertid. Sjukfrånvaro och övertid ligger fortsatt över tidigare års
nivåer. Användning av hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga centrum och fortsätter att öka
2015 framför allt inom primärvård som en konsekvens av pensionsavgångar.
Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV vilket tvingat fram
dyra lösningar samt stängning av operationssalar och sämre tillgänglighet för kirurgisk
behandling.
Tillgängligheten är emellertid god i flertalet verksamheter. Dock redovisas under
sommarmånaderna en försämring av väntetiderna för den elektiva vården till följd av
neddragningar under semesterperioden. Antal väntade till utredning inom barn- och
ungdomspsykiatri har åter ökat efter att ha minskat något i maj.
Sommaren har överlag gått bra trots den mycket tuffa stängningsplanen över semesterperioden.
Några enheter har dock haft en mycket besvärlig situation i juli-augusti t ex IVA. Bortsett från en
tuff arbetsmiljö var det också svårt att erbjuda patienterna vård på rätt vårdnivå när IVA var fullt.
Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade produktionsvolymer jämfört med
föregående år. Samtidigt ser vi en ökning av den akuta vården medan den planerade vården
har minskat i motsvarande grad.
Akuta besök och vårdagar ökar med ca 6 % jämfört samma period 2014. Rättspsykiatrin
redovisar en något minskad vårddygnsproduktion. Vuxenpsykiatrin redovisar fler vårdtillfällen
och inom tandvården ökar antal behandlade patienter. Läkarbesök i primärvård är stort sett
oförändrat jämfört med föregående år.
Justerat resultat uppgår till -72 mnkr. Prognosen lämnas oförändrad med -123 mnkr exklusive
”kömiljarden” 2015. Under augusti ökar åter kostnaden för hyrläkare efter en mindre nedgång
under maj-juli. Även kostnaden för övertid ökar på ett oroväckande sätt.
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1. Invånare
Tillgänglighet
Nuläge
Generellt sett redovisas en god tillgänglighet i verksamheten. Liksom tidigare år har
väntetiderna för den elektiva vården försämrats till följd av beslutade
verksamhetsneddragningar under semesterperioden. Dessutom har specifika
bemanningsproblem inom specialistsjukvården inneburit ytterligare
verksamhetsneddragningar, bl.a. av operationskapaciteten, och därmed bidragit till att vissa
väntetider försämrats jämfört med 2014. Nedan redogörs för de olika verksamhetsområdenas
väntetidssituation i augusti.
Primärvård - Vårdcentraler
Primärvården har fortsatt god telefontillgänglighet. Med få undantag får alla patienter
bedömning och råd samma dag. En centrumgemensam rutin för TeleQ är framtagen. Av
uppringda samtal januari - augusti 2015 har 84 % besvarats inom två timmar vilket är en
förbättring med 9 procentenheter bara sedan i juli och som ska ses mot vårdvalets mål på 98
%. Vi kan se en förbättring under sommaren av andelen patienter som efter ett bedömt behov
fått ett besök inom 7 dagar och det gör att vi nu nästan ligger i linje med förra året.
Variationen mellan vårdcentralerna ligger mellan 83 och 98 %. Av de som bedömts behöva
en läkartid samma dag som vårdbegäran gjordes har 67 % fått detta, en förbättring sedan
årsskiftet med drygt två procentenheter.
Rehab och Habiliteringen
Vid rehabiliteringskliniken och habiliteringen har besök till specialiserad vård inom 60 dagar
försämrats under senaste delen av perioden och antal patienter som väntat mer än 60 dagar på
besök har ökat markant under sommarmånaderna. Neddragning av verksamheten under juni
och juli har påverkat tillgängligheten. Vi ser en fortsatt svag positiv trend när det gäller
tillgängligheten till NP-utredning och antal personer som väntar på utredning har minskat.
Ambulansverksamhet
Andelen prio1-uppdrag som nås av ambulanssjukvården inom 10 minuter är högre, 58 %
jämfört med 57 % samma period föregående år vilket gör att målsättningen 60 % i det
närmaste uppnås. Även andelen som nås inom 15 respektive 20 minuter uppfyller fastställda
mål. Svarstider från larm till kvittens är bra och ligger klart under 90 sekunder.
Somatisk vård
Akutcentrum
Akutcentrum följer upp fullmäktiges utfästelser avseende akutvårdsgarantin d.v.s. akutbesök
med en total vistelsetid på akutmottagningen på max 4 timmar.
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Diagram: akutvårdgarantin, % -andel inom fyra timmar

Framförallt för CLV, men även för LL redovisas en försämring av akutvårdsgarantin jämfört
med samma period 2014. Orsaker bedöms vara relaterade till den ökade belastningen med
högre besökstal (+ 6 % för akutmottagningen CLV), många infektionsfall med stora
omvårdnadsbehov och en många gånger besvärlig beläggningssituation.
Somatisk elektiv vård – läkarbesök
För planerad mottagning till läkare väntar 4 942 patienter vid augusti månads utgång, vilket
innebär en ökning med 208 väntande jämfört med juli. Inom vårdgarantin har 85 % (89 % i
juli) av patienterna väntat mindre än 90 dagar medan motsvarande siffra för kömiljarden är att
58 % (65 % i juli) av patienterna väntat mindre än 60 dagar. Av de 1 137 (881 i juli) patienter
som väntat längre än 90 dagar hade 424 (355 i juli) patientvald väntan och 20 (26 i juli)
medicinsk orsakad väntan.
Diagram: Antal väntande till planerat nybesök hos läkare jan 2013 – juli 2015
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Nedan redovisas tillgängligheten i augusti 2015 (jämfört augusti 2014) enligt vårdgarantin
respektive kömiljarden för respektive centrum. Jämfört med föregående år ser vi i stort sett
oförändrade väntetiderna till läkarbesök samtidigt som produktion av planerade nybesök ökat
med 912 besök eller drygt 4 % jämfört med 2014.
Nybesök till läkare
Centrum
Barn och kvinnocentrum
Kirurgicentrum
Medicincentrum
Totalt

Andel väntande inom
90 dagar
60 dagar
94 % (97 %)
77 % (72 %)
79 % (82 %)
50 % (50 %)
94 % (96 %)
73 % (77 %)
85 % (86 %)
58 % (58 %)

Somatisk elektiv vård – operation/åtgärd
För planerade operationer/åtgärder väntar 3 191 patienter vid augusti månads utgång, vilket
innebär en ökning med 142 väntande jämfört med juli. Inom vårdgarantin har 73 % (80 % i
juli) av patienterna väntat mindre än 90 dagar, medan kömiljardens motsvarande siffra inom
60 dagar är 51 % (56 % i juli). Av de 998 (738 i juli) patienter som väntat längre än 90 dagar
har 109 (88 i juli) patientvald väntan och 120 (66 i juli) medicinsk orsakad väntan.
Diagram: Antal väntande till planerad operation/behandling jan 2013 – juli 2015

Nedan framgår tillgängligheten i augusti 2015 (jämfört augusti 2014) enligt vårdgarantin
respektive kömiljarden för operation/åtgärd per centrum. Här redovisas generella
försämringar av väntetiderna jämfört med föregående år. Detta kan kopplas till minskningen
av elektiva operationer med 180 eller 2 % till följd av minskad operationskapacitet p.g.a.
vakansläget, samtidigt som ökningen av planerade nybesök till läkare med automatik ger ett
ökat tryck på operationsverksamheten.
Operation/åtgärd
Centrum
Barn och kvinnocentrum

Andel väntande inom
90 dagar
60 dagar
65 % (87 %)
44 % (63 %)
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Kirurgicentrum
Medicincentrum
Totalt

70 % (83 %)
91 % (93 %)
73 % (85 %)

48 % (58 %)
66 % (80 %)
51 % (62 %)

Vuxenpsykiatri
Även inom vuxenpsykiatrins planerade specialistvård försämras väntetiderna och vid utgången
av augusti har 92 % (97 % i juli) av patienterna väntat mindre än vårdgarantins 90 dagar,
medan motsvarande siffra inom 60 dagar för kömiljarden är 75 % (80 % i juli). Av 107
väntande patienter har 13 väntat längre än 90 dagar och där 5 avser patientvald väntan.
Barn- och ungdomspsykiatri
Liksom tidigare redovisas fortsatt goda resultat för väntetider till mottagning och behandling
inom barn och ungdomspsykiatrin. Antalet väntande till fördjupad utredning fortsätter öka
semesterperioden och i augusti väntar nu 140 patienter, där 102 väntat längre än 90 dagar. Den
uppkomna situationen förklaras liksom tidigare av vakanta tjänster för psykologer och läkare.
Diagram: Antal väntande vid BUP jan 2014 – augusti 2015

Medicinsk service
Ett stort antal akuta/halvakuta CT-undersökningar har påverkar väntetider för andra CTundersökningar. Ökade väntetider för MR-undersökning beror på att endast två av fyra MRkameror har kunnat bemannas under semesterperioden. Inom klinisk fysiologi ökar väntetider
framför allt för arbetsprov och mykokardscintigrafi, beroende på inkörning/utbildning på ny
utrustning och bemanningsproblem. Dialog med primärvårds- och rehabcentrum pågår med
fokus på remissinflöde och utförda undersökningar inom framförallt MR och CT.
Tandvård
Tandvården har mycket god telefontillgänglighet och också god tillgänglighet för akuta
patienter med omedelbart behov av vård. Alla allmänkliniker har under perioden tagit emot
nya patienter för fullständig undersökning, men långa väntetider finns. Förhoppningsvis
förbättras tillgängligheten när den nya kliniken på Teleborg står klar under våren 2016. Även
inom specialisttandvården har patienttrycket ökat och det är väntetider inom samtliga
specialiteter utom käk - och ansiktsröntgen. En hårt belastad allmäntandvård innebär också ett
ökat remissflöde till specialisttandvården. Väntetiden för små barn med stort tandvårdsbehov,
att få sin behandling utförd under narkos, är fortsatt oacceptabelt långtill följd av den
ansträngda bemanningssituationen för narkossjuksköterskor.
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Aktiviteter 2015


Under 2015 intensifieras arbetet med kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling med
hjälp av Produktions- och Kapacitetsplanering (se perspektiven Medarbetare och
Verksamhetsutveckling).
o Pågår enligt nedan.

Förebyggande hälsoarbete
Hälsan i Kronoberg blir allt bättre, däremot ökar skillnaderna i hälsa stadigt mellan olika grupper
i befolkningen. De elva nationella målområden som fastställts för folkhälsoarbetet sammanfattar
på ett tydligt sätt bredden i arbetet Folkhälsan påverkas av många olika faktorer i samhället, allt
från delaktighet och inflytande till miljö, levnadsvanor och socioekonomiska faktorer där
utbildning är en mkt viktig faktor. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver därför ett brett
angreppssätt och ett arbete utifrån flera olika perspektiv på en och samma gång. Sedan
regionbildningen är numera folkhälsouppdraget uppdelat mellan hälso- och sjukvården och
regional utveckling. För Hälso- och sjukvården gäller nedanstående:
Aktiviteter 2015


Det ska tas fram en långsiktig strategi för att vidareutveckla det hälsofrämjande arbetet i
regionen.
o Arbete pågår med att, utifrån det hälsofrämjande arbetet som pågått sedan 2010, ta
fram förslag till en långsiktig strategi presentation och beslut i hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp hösten 2015. I den långsiktiga planen kommer, förutom Socialstyrelsen
riktlinjearbete också, bl a den fortsatta dokumentationen av levnadsvanor och
utvecklingen av hälsoekonomiarbetet att ingå.



Fortsatt implementering ska ske av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder avseende goda levnadsvanor inom områdena rökning, alkohol, goda matvanor,
fysisk aktivitet och välbefinnande. För 2015 är fokus på tobaksbruk samt övervikt och
fetma hos barn och unga.
o Implementeringsprojektet avseende riktlinjerna avslutades 2014. En särskild
rapport avseende projektet kommer att redovisas i förslaget till långsiktig strategi.
Följande aktiviteter pågår
 Arbete pågår med att, utifrån det redan pågående tobaksförebyggande
arbetet, ta fram ett förslag till långsiktig strategi för tobaksarbetet i Region
Kronoberg som ska presenteras för hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
under hösten 2015.
 Utvecklingsarbete gällande övervikt och fetma med fokus barn och unga.
Arbete pågår med att ta fram förslag till projektplan för arbetet för
presentation och beslut i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp hösten
2015. Arbetet kommer att pågå under 2016 då ett förslag till vårdprogram
och preventiva insatser ska presenteras och beslutas.



I patientprocessarbetet ska primär- och sekundärprevention vara en del i arbetet t ex inom
cancerprocesserna och hjärt-kärlsjukdom.
o Arbete pågår med att på ett tydligt sätt lyfta in det redan pågående hälsofrämjande
arbetet avseende levnadsvanor i det processarbete som pågår och är särskilt
prioriterat.
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Medborgarservice, E-tjänster/delaktiga patienter
Nuläge
Patientrörligheten ökar, med patienter som rör sig mellan vårdcentraler och mellan regioner. Det
kommer ställa högre krav på informationsutbyte och tillgänglighet av information. Patienterna är
mer pålästa och engagerade. Vården måste bli mer tillgänglig när patientens ställning stärks. Det
innebär att vårdprocesserna får större betydelse på bekostnad av vårdorganisationerna.
Aktiviteter 2015
Förberedelser pågår för införandet av e-journal som kommer att ge medborgarnas möjligheter att
bli mer delaktiga i sin vård. Vidare pågår arbetet för att öka medborgarnas nyttjande av ehälsotjänster enligt handlingsplaner-hälsotjänster. Patienterna har idag fått möjlighet att boka
poliklinisk operation ortopedmottagning (CLV) och mottagningsbesök (LL) galla och hallux
valgus. Hittills har dock få patienter utnyttjat tjänsten. SMS-påminnelser testas också från
mottagning. Hud-kliniken är en föregångare att använda e-tjänster och bokning av tid för
behandlingsavdelningen sker via MVK. Ytterligare verksamheter inom primärvården har öppnat
upp möjligheten till webbtidbokning. Arbetet pågår även inom andra centrum på ett bra sätt.
Behov av ett intensifierat arbete med att öka invånarnas användning av webbtidbokning i 1177
Vårdguiden genom verksamhetsnära informationskampanjer samt behov av information och
ökad kunskap om tjänsterna hos medarbetare.

Patientsäkerhet/Vårdskador
Nuläge
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 sluten vård drabbas av VRI. Förebyggande
arbete innefattar följsamhet till hygienrutiner, minskad användning av urinvägskatetrar och arbete
med verksamhetens säkerhetskultur.
Aktiviteter 2015
Perioden har innehållit en rad händelseanalyser av vilka en del har lett till Lex Maria anmälan.
Verksamheten arbetar nu mer systematiskt med vårdrelaterade infektioner i och med att
infektionsverktyget är i drift och man kan följa sina resultat. Arbetet med vårdrelaterade
infektioner kommer att fortsätta under 2015 och framåt.
Inom KIC kommer ett större fokus att läggas på följsamhet till rutiner i samband med
katetersättning, sårvård samt allmänt en ökad följsamhet till handdesinfektion före kontakt. En
utbildningsdag genomfördes i augusti med bl.a. föreläsning av vårdhygien
Alla perifera venkatetrar (PVK:er) som sätts dokumenteras i journalen. Kontroller 3 ggr per dag
görs, men dokumenteras inte fullt ut. Antalet tromboflebiter som man sett vid PPM-mätningarna
var från början inte många men är nu noll. En ny sorts PVK är upphandlad och den förväntas
ytterligare minska risken för infektioner.
Under våren var det varit punktprevalensmätningar avseende BHK, VRI och trycksår. Resultaten
för BHK och trycksår har publicerats och tyvärr ser vi ingen förbättring av resultaten på
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övergripande nivå men väl flera enheter med utmärkta resultat. Aktiviteter via nätverket ska
förbättra resultaten med avseende BHK. Månatliga BHK mätningar är införda på de avdelningar
som har <70 % rätt, ”sprit före” är det som brister. Introduktionsutbildning i basala
hygienrutiner för alla nyanställda i vårdnära arbete har införts på Medicincentrum.
Patientsäkerhetssjuksköterskorna har personlig uppföljning hos varje nyanställd efter cirka en
månad. Detta har fallit så väl ut att det nu breddinförs i hela Regionen.
Markörbaserad journalgranskning fortsätter enligt tidigare plan. Under året kommer granskning
av barn- och psykiatriverkamhet att bli möjlig.
Hela anestesikliniken har tillsammans med flertalet ortopedläkare genomgått en grundläggande
patientsäkerhetsutbildning i CRM (Crew Resource Management) i LÖF:s regi. Klinikerna
kommer tillsammans driva ett par projekt som benämns Time Out och hygien-/antibiotika
följsamhet på operation.
Planeringsarbetet med att införa SURgical PAtient Safety System (SURPASS) pågår och en pilot
på 10 patienter inom ortopedin och 10 inom kirurgin planeras för att testa och ev. modifiera den
digitala applikationen i journalsystemet. Det handlar om checklistor som täcker in hela det
kirurgiska vårdförloppet.
Kliniskt träningscentrum (KTC) är nu invigt. Det kommer på ett påtagligt sätt öka chansen till
träning för vårdpersonalen. På så sätt ska team tränas i olika situationer på akutrummet samt i
olika procedurer. Utöver en bättre patientsäkerhet är det vår bedömning att även
rekryteringsläget kommer att påverkas gynnsamt av denna satsning.
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2. Medarbetare
Kompetensförsörjning
Året har hittills präglats av personalbrist inom vissa yrkeskategorier samt planering inför
kommande sommar. Bristen på sjuksköterskor inom hela vårdsektorn präglar även våra enheter
såväl inom psykiatrin som på CLV och LL. Under perioden har olika satsningar gjorts för att
såväl på kort som lång sikt öka attraktiviteten för att arbeta hos oss. Planering för rekrytering och
bemanning av sommaren 2016 är påbörjad, där resursenheten kommer att ha en koordinerande
roll. Bemannings/rekryteringssituation under sommaren kommenteras nedan.
Under året har tagits beslut om att införa ”komptensbaserad rekrytering” som modell vid
regionens samtliga rekryteringar. Detta innebär ett kvalitetssäkrat sätt att rekrytera konsekvent
och professionellt. Utbildningar av HR och chefer på börjas under vintern 2015/2016. Vi
kommer också att ha möjlighet att med hjälp av den egna HR-organisation utföra tester på
sökande vilket ger ytterligare en kvalitetshöjande dimension till våra rekryteringsverktyg.
Det pågår i verksamheterna ett flertal försök/tester där vi omfördelar arbetsuppgifter mellan
yrkeskategorier. Vårdnära service har under perioden tagit ett större ansvar på flera av våra
enheter för att ge vårdpersonal möjlighet att fokusera på huvuduppdraget. Vi har under
sommaren haft flera enheter som stärkt upp undersköterskebemanningen för att kunna fokusera
sjuksköterskors arbetsuppgifter på ett för verksamheten mera effektivt sätt. Vi följer detta och de
positiva exemplen bör lyftas vidare i verksamheterna.
Vi arbetar fortsatt med att kompetensutveckla undersköterskor till sjuksköterskor samt att
erbjuda anställda sjuksköterskor studielön vid studier till specialistsjuksköterska. Höstens
rekrytering av AT-läkare är påbörjad.
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Hälso- och sjukvården inkl. HSU
Närvarotid och frånvarotid 1
A Närvarotid
01 Arbetad tid (månavl)
02 Timlön
02B Kurs och konf
03 Övertid
04 Fyllnadstid
05 Semester
06 Närvaro (ej arb prod)
09 Facklig ledighet
09 Jour/beredskap (läk)
C Frånvarotid
01 Sjukfrånvaro
02A Studieled
03 Tillfällig fp
04 Tjänstledighet
05 Semester
06 Kompledig
07 Föräldraledighet
08 Partiell föräldraledighet
10 Övrig frånvaro
12 Ledig m lön 6 juni
Totalsumma

Jan‐aug 2015 inkl. HSU, HSJ
4 644 755
4 309 657
124 566
57 445
46 731
18 819
0
24 719
4 859
57 960
1 914 249
307 774
67 606
33 046
252 837
786 990
86 941
271 864
95 343
1 785
10 062
6 559 005

Jan‐aug 2015*
4 533 546
4 207 167
123 757
55 282
46 664
18 771
0
22 234
4 834
54 837
1 841 103
302 705
31 891
32 599
250 626
767 997
84 398
265 187
94 239
1 785
9 676
6 374 650

Jan‐aug 2014
4 469 192
4 160 881
113 764
50 948
40 461
18 126
‐56
23 867
5 369
55 831
1 754 978
250 214
39 828
27 641
227 965
778 896
86 486
257 609
84 996
1 343
0
6 224 170

Periodens totala närvarotid är i stort sett motsvarande samma period föregående år (om man
beaktar genomförda organisationsförändringar). Frånvarotiden ökar fortsatt framförallt gällande
sjukskrivningar men även inom föräldraledighet/partiell föräldraledighet.

Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet
och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad.
1

* Justerat för hälso- och sjukvårdsgemensamt och hälso- och sjukvårdsutveckling.
Förändring av administrativ organisation 2014-06-01 har inte beaktats i ovanstående tabell. I
och med organisationsförändringar har 86 tjänster förts från landstingsövergripande,
landstingets kansli och regionservice till hälso- och sjukvården.
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Närvarotid och frånvarotid SSK 2
SSK, Spec SSK
A Närvarotid
01 Arbetad tid (månavl)
02 Timlön
02B Kurs och konf
03 Övertid
04 Fyllnadstid
06 Närvaro (ej arb prod)
09 Facklig ledighet
C Frånvarotid
01 Sjukfrånvaro
02A Studieled
03 Tillfällig fp
04 Tjänstledighet
05 Semester
06 Kompledig
07 Föräldraledighet
08 Partiell föräldraledighet
10 Övrig frånvaro
12 Ledig m lön 6 juni
Totalsumma

Jan‐aug 2015 Jan‐aug 2014 Diff
4 313
1 400 409
1 396 097
‐9 943
1 316 596
1 326 539
8 822
27 651
18 829
1 702
16 892
15 189
3 692
27 153
23 461
64
8 356
8 292
‐359
2 421
2 780
334
1 341
1 006
42 939
663 639
620 700
15 280
95 550
80 270
7 880
33 422
25 542
1 022
10 793
9 771
11 103
88 210
77 107
‐2 385
241 678
244 063
‐702
16 614
17 317
1 535
124 586
123 051
7 533
50 610
43 076
‐282
221
503
0
1 955
1 955
2 064 048
2 016 797
47 252

Årsarbetare
(1 980 tim/tj)

3
‐8
7
1
3
0
0
0
33
12
6
1
8
‐2
‐1
1
6
0
1
36

Den totala närvarotiden för SSK ökar med motsvarande tre årsarbetare jämfört med motsvarande
period föregående år. Ökningen förklaras med ett större användande av timvikarier samt i viss
mån ökat användande av övertid. Frånvarotiden ökar stort, huvudsakligen inom sjukskrivningar
studieledighet/tjänstledighet och föräldraledighet/partiell föräldraledighet som tillsammans står
för en ökning med totalt motsvarande 33 SSK-tjänster. Upplevelsen av ökad frånvaro bland SSK
från flera verksamheter bekräftas i ovanstående siffror men vi kan också konstatera att vi totalt
sett lyckats kompensera bortfallet om än delvis via kortsiktiga lösningar med timvikarier och
övertid. Rekrytering av tillgängliga nyutbildade har fungerat tillfredställande, problemet är att de
inte finns i en omfattning som kan kompensera frånvaron.

2

Tabell redogör för närvarotid och frånvarotid för sjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor inom Hälso- och
sjukvårdens centrum. För att åskådliggöra skillnaderna har timmarna räknats om till årsarbetare.
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Arbetade timmar bemanningsföretag3, läkare o sjuksköterska
HSJ
Jan‐aug 2015
Jan‐aug 2014
Läkare
35 235,4
25 843,1
Läkare jour
4 789,5
1 762,3
Sjuksköterska
12 643,9
4 908,7

Fortsatt en stor ökning av antalet arbetade timmar i förhållande till samma period föregående år.
Från centrumen anges svårigheter att rekrytera såväl till korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar som skäl till den ökade användningen av bemanningsföretag.

Antal anställda
HSJ
A1 Ledningsarb
A2 Handläggararb
A3 Administratörsarb
A4 Medicinsk sekreterare
B1 Spec‐ o överläkare
B2 ST‐ o U‐läkare leg
B3 Psykolog
B4 Psykolog/psykoterapeut
B5 Sjuksköterska spec
B6 Sjuksköterska grund
B7 Usk, skötare m fl
B8 Sjukhustekn/lab pers
B9 BMA, cytodiagn
C1 Tandläkare
C2 Tandsköterska
C3 Tandhyg o övr
D1 Arbetsterapeut
D2 Sjukgymnast
D3 Logoped
D4 Dietist
D5 Rehab o föreb, övr
E1 Soc o kur arb
F1 Skol‐ kult‐ o fritidsarb
G1 Ingenjör m fl
G2 Tekn o IT‐tekn
G3 Köks‐ o måltidsarb
G4 Lokalv, tvätt o vaktm
Totalsumma

150831
225
81
68
286
336
142
64
14
661
948
1200
43
123
64
138
47
80
117
27
12
59
119
20
18
21
6
23
5008

140831
214
59
53
289
347
133
62
14
671
938
1189
31
124
63
138
44
81
106
23
12
58
113
17
17
22
5
23
4872

3

beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 150611, med en schablon
1150:-/tim för PRC läkare, 1500:-/tim SV läkare, 2500:-/tim jour läkare och 500:/tim för sjuksköterskor
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130831
200
44
29
293
350
126
64
22
659
930
1155
28
122
61
143
42
75
106
21
10
59
99
15
18
17
5
21
4733

Presumtiva pensioneringar 2015-2025
150831
HSJ
A1 Ledningsarb
A2 Handläggararb
A3 Administratörsarb
A4 Medicinsk sekreterare
B1 Spec‐ o överläkare
B2 ST‐ o U‐läkare leg
B21 AT‐ o U‐läkare ej leg
B3 Psykolog
B4
Psykolog/psykoterapeut
B5 Sjuksköterska spec
B6 Sjuksköterska grund
B7 Usk, skötare m fl
B8 Sjukhustekn/lab pers
B9 BMA, cytodiagn
C1 Tandläkare
C2 Tandsköterska
C3 Tandhyg o övr
D1 Arbetsterapeut
D2 Sjukgymnast
D3 Logoped
D4 Dietist
D5 Rehab o föreb, övr
E1 Soc o kur arb
F1 Skol‐ kult‐ o fritidsarb
G1 Ingenjör m fl
G2 Tekn o IT‐tekn
G3 Köks‐ o måltidsarb
G4 Lokalv, tvätt o vaktm
Totalsumma

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tot.
2
5
7
8
6
10
12
5
10
12
9
86
2
1
3
4
3
7
2
3
3
5
1
34
1
2
3
4
2
2
1
4
2
21
4
6
17
10
15
9
13
8
10
14
9 115
8
10
18
12
14
8
8
16
7
8
8 117
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
12
10
18

1
11
14
29

13
19
34

19
21
45

1
2
4

5
1
5

3
1
6

4
4

19
16
37
1
6
1
4

3

1
2

1
1

2
4

2

1
1
1

2
1
1
1

1
3

3
2

3
1
1

3
23
27
41
5
1
10
1
2
2
1
1
4
4
1
1

1

24
20
45
2
3
6
4
2
1

1
21
24
34

2
11
16
42

1
1
4
2
1
2

2
2
6
1

16
19
34

16
16
31

5
1
8
2
1
3

6
2
2
2
1

1

1
1

4
4

3
3
1

1
2

1
3
2

4

1
2

1

155

1
117

3
70

1
99

2
136

4
143

1
137

167

135

116

133

Vi har i nuläget även totalt 56 personer anställda som är äldre än 65 år. Till detta kommer även
timanställda pensionärer.

17
107

8
185
202
390
1
40
15
59
8
13
21
4
2
23
27
7
4
4
3
9
1408

Läkarbemanning
Region Kronoberg
Bitr verksamhetsc läk
Distriktsläkare
Specialistläkare
St‐underläkare
Tf distriktsläkare
Underläkare AT
Underläkare leg
Verksamhetsch Läkare
Överläkare
Totalsumma

150831
140831
Tillsvidare Viss tid Tot. Tillsvidare Viss tid Tot.
7
0
7
4
0
4
67
5
72
72
5
77
44
1
45
45
5
50
124
0 124
112
1 113
0
0
0
1
0
1
0
48
48
0
37
37
0
18
18
0
21
21
12
0
12
13
0
13
201
12 213
205
13 218
455
84 539
452
82 534

Bemanning/rekrytering under semesterperioden
Planeringen inför sommaren har präglats av tydlig brist på SSK. När vi nu med hjälp av
verksamheterna utvärderat sommaren kan vi konstatera att helhetsbilden är att det fungerat bra.
Inom vissa verksamheter har det dock varit ett pressat läge. Inom t.ex. BKC har man fått
använda sig av hyrpersonal inom kvinnosjukvården och även andra enheter har haft en situation
som upplevts som svårare än förra sommaren. De framgångsfaktorer som identifierats för att få
en fungerande sommarplanering är bl.a. en tidig planering, för vissa verksamheter en möjlighet att
med hjälp av vårt semestertillägg förskjuta semesterveckor och på så sätt behålla erfaren personal
under de kritiska veckorna, samt ökat antal undersköterskor inom verksamheterna som
avlastar/kompletterar sjuksköterskor. Resultatet av utvärderingen kommer att göras tillgängligt
för verksamheterna i sin helhet.

Nattillägg
Sedan 1 maj finns det möjlighet för verksamheterna att införa ett natt tillägg om 5000: -/månad
för SSK som arbetar minst tre månader i sträck natt. Syftet är att öka attraktionskraften för
nattarbete samt minska antalet nattpass för personal med rotationsschema. Så här långt har natt
tillägget till största delen använts för att öka attraktiviteten för redan anställd personal att arbeta
natt, externrekrytering med hjälp av tillägget ännu inte givit något större genomslag.
Centrum
KIC
MEC
PSC

Antal medarbetare med
natt tillägg.
12
8
12

Summa

32

18
108

Vakanser
Antal vakanser 2015‐08‐31
HSJ
Läkare
Sjuksköterskor Undersköterskor/skötare Andra befattningar Totalt Totalt längre än 6 månader
Primärvårdscentrum
23,5 (20,45)
3,5 (1,75)
0
4,55 (0,8) 31,55
23
Psykiatricentrum vuxenpsyk
3
1
1
2
7
0
Rättspsykiatriska Regionkliniken
2
8 (8)
5 (5)
4 (3) 19
16
Tandvårdscentrum
0
0
0
1 (1)
1
1
Kirurgcentrum
8,5 (4)
14,1 (2,25)
0
1,5 24,1
6,25
Medicincentrum
3.5 (2) 10,48 (5,28)
0
0 13,98
7,28
Barn‐ och kvinnocentrum
6,25 (3,2)
0
0
0 6,25
3,2
Medicinskt servicecentrum
4
3,5
0
0 7,5
0
Akutcentrum
4 (2)
4,6 (1)
0
0 8,6
3
Totalsumma
54,75
45,18
6
13,05 119
59,73
4

Vakansläget visar på fortsatt brist på läkare samt sjuksköterskor. Vakansläget är dels en
ögonblicksbild men vi mäter nu även hur många av tjänsterna som varit vakanta längre än sex
månader. Detta ger oss en bättre möjlighet att ringa in strategiskt svårrekryterade områden.
Tjänster som bemannas med ”fel kompetens” är inte medräknade i ovanstående tabell med
vakanser. Verksamheterna redogör följande : PSC har två överläkartjänster och tre STläkartjänster som bemannas med underläkare eller underläkare ej legitimerad. BKC har fyra
specialistläkartjänster som bemannas med ST-läkare. KIC har 8,5 SSK tjänster som bemannas
med undersköterskor, 2 specialistsjuksköterskor tjänster som bemannas med
allmänsjuksköterskor och en sekreterartjänst som bemannas med en medicinsk sekreterare. TVC
har två tandsköterskor tjänster som bemannas med tandvårdsbiträden. RPK har 11 skötare
tjänster som bemannas med sjukvårdsbiträden, två sjuksköterskor tjänster som bemannas med
sjukvårdsbiträden och en behandlingspedagog tjänst som bemannas med sjukvårdsbiträde.

Hälsa och arbetsmiljö
Den ackumulerade sjukskrivningen för perioden ligger på en högre nivå för hälso- och
sjukvården än motsvarande period förra året. Årets influensaperiod påverkade vår personal på ett
sätt som vi inte är vana vid och flertalet centrum har under året rapporterat om att den ökade
sjukfrånvaron till största delen beror på influensan. Detta bekräftas av att sjukskrivningarna som
är kortare än 15 dagar ökar mer än de som är längre än 15 dagar. Vi kan dock se att vi även efter
influensaperiodens slut ligger kvar på en sjukskrivningsnivå som är högre än för motsvarande
period de senaste åren. I de analyser som gjorts ses ingen enskild tydligt faktor eller tendens som
lett till den ökande frånvaron utan intrycket är att det skett av varierande orsaker och både inom
kort och långtidssjukskrivningar.

4

Inom parentes= vakans längre än sex månader. Tabell saknar data från
medicinkliniken Växjö
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Centrum
PRC Primärvårdscentrum
PSC Psykiatricentrum vuxenpsyk
RPK Rättspsykiatriska Regionkliniken
TVC Tandvårdscentrum
KIC Kirurgcentrum
MEC Medicincentrum
BKC Barn- och kvinnocentrum
MSC Medicinskt servicecentrum
AKC Akutcentrum
HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt
HSU Hälso o sjukvårdsutveckling
HSN Hälso o sjukvårdsnämnd tot.
Region Kronoberg tot.

Jan-aug 2015
Jan-aug 2014
Tot. K.
M.
Tot. K.
M.
5,0 5,3 3,2 4,2 4,4 2,8
6,7 7,6 4,4 5,8 6,3 4,4
6,2 7,4 5,2 5,0 5,3 4,7
5,3 5,5 3,5 4,6 4,7 3,3
5,3 5,6 3,5 3,7 3,8 3,1
5,2 5,3 4,7 4,6 4,9 3,1
5,0 5,3 2,3 5,3 5,6 1,5
4,5 5,1 2,4 3,9 4,2 2,6
5,7 5,4 6,3 5,3 5,9 4,1
2,1 2,4 1,8
5,0 5,4 0,9
5,3 5,6 4,2 4,5 4,8 3,5
5,1 5,5 4,1 4,5 4,8 3,6

Sjukfrånvarodagar (kort lång) per snittanställd5

Jan‐aug 2015
Centrum

Tot.

1-14 dgr

Jan‐aug 2014

> 14 dgr

Tot. 1-14 dgr

>14 dgr

AKC Akutcentrum

11,7

3,0

8,8 10,3

2,4

8,0

BKC Barn och Kvinnocentrum

12,6

3,5

9,1 13,6

2,6

10,9

1,3

1,3

0,0

2,0

0,0

HSJ Hälso o sjukvårdsgemensamt
HSU Hälso o sjukvårdsutvecklin

2,0

4,8

2,4

2,4

3,9

2,6

1,4

KIC Kirurgicentrum

12,3

3,8

8,5

8,9

3,0

5,9

MEC Medicincentrum

12,9

3,8

9,0 11,3

3,0

8,3

MSC Medicinskt Servicecentrum

10,7

3,7

7,0

9,3

3,1

6,3

PRC Primärvårds-Rehabcentrum

11,7

3,3

8,4 10,1

2,3

7,8

PSC Psykiatricentrum

14,4

4,0

10,3 16,8

5,2

11,7

RPK Rättspsykiatriska Regionkl

15,0

5,1

9,9

0,3

0,3

0,0

TVC Tandvårdscentrum

12,2

3,6

8,7 11,4

3,2

8,2

Hälso o sjukvårdsnämnd tot.

12,4

3,7

8,7 10,9

2,9

8,0

Region Kronoberg tot.

12,2

3,7

8,5 10,9

2,9

8,0

Sjukskrivningarna som är kortare än 15 dagar ökar mer än de som är längre än 15 dagar.
Ökningen härleds främst till de centrum (KIC, PRC, AKC och MSC) som legat på en relativt låg
nivå förgående år.

5

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad
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procent

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid, per innevarande månad o
år
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
LtK 2011
LtK 2012
LtK 2013
LtK 2014
RK 2015

jan
4,9
4,5
5,1
5,0
5,3

feb
5,3
5,1
5,6
5,6
6,7

mar
5,4
4,9
4,5
5,3
6,2

apr
4,3
4,1
4,8
4,9
5,0

maj
4,1
4,1
4,2
4,3
4,7

jun
3,3
3,4
3,5
3,6
4,5

jul
2,5
2,9
3,2
3,1
3,8

aug
3,4
3,4
3,8
3,7

sep
4,5
4,0
4,5
5,0

okt nov dec
4,2 4,3 4,3
4,4 4,6 4,2
4,8 4,7 4,5
4,9 4,5 5,0

Tabellen tydliggör att vi även efter influensaperiodens slut ligger kvar på en sjukskrivningsnivå
som är högre än för motsvarande period de senaste åren.

Rapporter från centrumen utifrån medarbetarperspektivet
Akutcentrum
Det har varit svårigheter att få ihop en minimibemanning på våra akutmottagningar i sommar
och då speciellt vid Akutmottagningen CLV. Detta har lett till att Akutmottagningen CLV för
första gången erbjudit sjuksköterskor ersättning för att avstå semesterveckor. Övertidslösningar
har använts likt tidigare år. För Akutmottagningen LL var sommaren hanterbar. Bland annat
anställdes en extra undersköterska riktad mot jourläkarcentralen för att underlätta patientflödet.
Akutkliniken har genomfört en bred analys av nuvarande arbetstider och bemanning i relation till
uppdrag, belastning och omfattande övertid. Resultatet har redovisats för medarbetarna och
arbetsgruppen har tagit fram förslag till förändringar. En utredning av arbetstiderna
(dygnspassen) inom ambulanssjukvården kommer att ske. Många av resursenhetens timanställda
har gått på semestervikariat på någon avdelning. Under 2015 kommer statistiken från
bokningsprogrammet analyseras ytterligare för att få ett bättre underlag om hur rekrytering och
prioritering av bemanning ska ske inom resursenheten. Behovet av extern bemanning har ökat
markant vilket har lett till en stor ökning av arbetstyngden. Det har varit problem att under
sommaren att få besked från enheterna om föreslagen personal från bemanningsföretagen, vilket
riskerar att vi mister dem.
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Barn och kvinnocentrum
Bemanningsläget är i stort sett gott förutom när det gäller specialistläkare inom KK där vi
har flera vakanser på grund av sjukdom, tjänstledighet, pensionsavgång samt två läkare som
slutat i regionen. Två av fyra barnpsykiatriker är bemannade. Fram till augusti har BKC haft
hyrläkare till en kostnad av 12,9 Mkr varav jourkostnader utgör 6,2 Mkr. På Barn- och
ungdomskliniken är det inom neonatalvården som läkarresurserna inte räckt till.
Sjukfrånvaron i snitt per anställd ligger lägre jämförande med samma period 2014.
Minskningen återfinns inom långtidssjukfrånvaron medan korttidssjukfrånvaron har ökat
något. Insatser med bland annat handledning har gjorts på någon arbetsplats för att minska
stressrelaterade besvär som har identifierats som en frånvaroorsak. I övrigt vid genomgången
av långtidssjukfrånvaron är orsakerna inte arbetsrelaterade. Flertalet av verksamheterna har
rapporterat om hög frånvaro under våren pga. infektioner. Ser man till sjukfrånvaron i
procent till ordinarie arbetstid så har den fortsatt att minska något.
Under hösten kommer BKC att införa att alla medarbetare som kommer att nyanställas samt
de som praktiserar inom våra verksamheter ska uppvisa utdrag från belastningsregistret.
Kirurgicentrum
Vi saknar sjuksköterskor inom IVA i Växjö och Ljungby samt allmänsjuksköterskor inom
vårdenheten. Under maj och framåt har det varit stor brist på anestesisjuksköterskor främst i
Växjö. Orsakerna till bristen är inom samtliga kliniker långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter,
studieledigheter och pensionsavgångar samt på grund av att några har lämnat regionen. Under
hösten kommer läget fortfarande att var ansträngt gällande anestesisjuksköterskor i Växjö. Det
ser ändå något ljusare ut då det sammanlagt till Växjö och Ljungby har rekryterats tio nya
specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och IVA till hösten. Både långtidssjukfrånvaron
och korttidssjukfrånvaron har ökat. Verksamheterna uppger att det varit mycket frånvaro på
grund av influensa i början av året. Snittet för sjukfrånvaron är 5,3 % av ordinarie arbetstid vilket
är en ökning med 1,6 % jämfört med samma tid 2014.
Medicincentrum
Vi ser en fortsatt personalbrist i både Ljungby och Växjö. Konsekvenserna är fortfarande
kostsamma lösningar i form av övertid, resursenhet och hyrpersonal. Inför hösten ser vi en
fortsatt sjuksköterskebrist och större svårigheter att få tag på hyrpersonal. Mest uttalade är
problemen i Ljungby.
En arbetsterapeut är anställd att sköta vårdplaneringarna under vardagarna på medicinkliniken i
Ljungby. Hon har påbörjat sitt uppdrag under sommaren. Nattillägg är infört som ett projekt
150501–161231 om man arbetar enbart natt i minst tre månader. De kommer att finnas som ett
verktyg för cheferna på avdelningar med vakansproblematik. Vi hoppas att det ska leda till lättare
rekrytering. Om vi har koncentrerade perioder av nattarbete så minskar rotationen som av
medarbetarna bedöms som mycket påfrestande.
Primärvårds- och rehabcentrum
Utifrån budget är det endast ca 62 % av tjänsterna som specialist i allmänmedicin som är
bemannande med tillsvidareanställda läkare. Vakanserna ökar, både på grund av färre tillsatta
tjänster och att de tillsatta tjänsterna är tjänstlediga/sjukskrivna. Detta innebär att behovet av
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vikarier och hyrläkare är fortsatt stort. Prognosen för hösten är cirka 15 hyrläkarlinjer. Av
vikarierna är det ca hälften som är specialist i allmänmedicin.
Under hösten kommer minst två läkare att knytas till utbildningsvårdcentralen på VC
Kungshögen och rekrytering av fler är på gång. Under 2015 blir 7 ST-läkare blivit färdiga
specialister, varav 5 tackar ja till fortsatt arbete hos oss. Samtidigt har vi i år 4
pensionsavgångar. Vi har under våren rekryterat 3 specialister och 4 slutar för annat arbete.
Sjukfrånvaron fortsätter att vara betydligt högre än förra året, även under sommarmånaderna.
Sjukfrånvaron är vanligtvis lägre i PRC än i Region Kronoberg totalt, men under juni var den
högre.
Medicinsk service
Rekryteringsläget gällande röntgensjuksköterskor är fortfarande ansträngt, men glädjande nog har
20 sjuksköterskor sökt till tjänsten på mammografin. En projektgrupp är tillsatt för att se över
långsiktiga lösningar för att kunna bemanna och rekrytera röntgen sjuksköterskor. Som en del i
arbetet kommer två sjuksköterskor från och med januari och under ca två år att utbilda sig till
röntgen sjuksköterska i Lund alternativt Jönköping. Rekrytering av ST-läkare inom BFM är
avslutad och denne kommer att påbörja sin anställning 2015-10-01.
Vuxenpsykiatri
Ett intensivt rekryteringsarbete av psykiatriker pågår. På läkarsidan har en överläkare rekryterats
och började i juli. Situationen är dock fortfarande ansträngd med fem vakanta överläkartjänster
samt tre vakanta ST-tjänster. En specialistläkare från Ungern har via rekryteringsföretag anställts
och börjar januari 2016. Under hösten kommer vi kunna minska ner hyrläkare något och vi
kommer inte att använda oss av hyrsjuksköterska. Vi har även påbörjat plan för hyrläkarstopp
enligt SKL:s projekt. Under oktober kommer beslut tas när antalet hyrläkare skall vara halverat
samt när definitivt hyrläkarstopp kommer att genomföras. Sjukfrånvaron har ökat. Genomgång
av sjukfrånvaron och aktuella rehab ärenden kommer att genomföras på samtliga enheter under
hösten.
De nyrekryterade sjuksköterskor som inte är specialistutbildade är vidtalade att vi förväntar oss
att de inom 2-3 år aktivt börjar söka vidareutbildning. När det gäller andelen vidareutbildade
sjuksköterskor inom psykiatri så ligger kliniken idag på ca 69 %, målet är 75 %.
Tandvård
Övertiden har ökat och anledningen är främst att kliniken på Klostergatan har öppet vissa
lördagar. Arbetet på lördagar är frivilligt för klinikens personal och räknas inte in i det ordinarie
schemat. Sjukfrånvaron ligger högre 2015 jämfört med samma period 2014. Dels beror det på att
många medarbetare drabbades av influensa under årets första kvartal men vi ser tyvärr också fler
medarbetare som har drabbats av långvariga sjukskrivningar.
När det gäller tandläkare är en av våra långsiktiga satsningar att ta emot så många studenter som
möjligt för sommarjobb. Vi har valt att inte besöka avgångsklasserna på tandläkarutbildningarna
under ett par år, men planerar att återigen börja med riktade rekryteringsaktiviteter mot den här
gruppen. Under sommaren har vi också tagit emot fler studenter (främst tandläkarstudenter) än
någonsin tidigare. 2014 hade vi 16 studenter som arbetade hos oss och i år har det varit 23 st.
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Rättspsykiatriska regionkliniken
Kliniken kommer även fortsättningsvis under året att använda hyrläkare. Vi har för första gången
tecknat avtal med vuxenpsykiatrin, om gemensamt ansvar för ST-läkare. Vi har varit
representerade vid möten med studierektorer för AT- samt ST-läkare och kommer framöver
erbjuda även AT-läkare en tid hos oss om intresse finns. Kliniken avser anställa fler sekreterare
för att uppnå rimlig arbetsbelastning samt en än bättre kvalitet på utfört arbete för denna grupp,
men också för att frigöra dokumentationstid från andra yrkesgrupper.
14 sjuksköterskor på kliniken går vidareutbildning till psykiatrisjuksköterska på 50 % vilket såklart
påverkar bemanningen på avdelningarna. Detta har lett till att vi behövt ta in hyrsjuksköterska på
tre avdelningar.
Den höga sjukfrånvaron från det första kvartalet 2015 påverkar den totala ökningen, där orsaken
till majoriteten av sjukskrivningarna varit säsongsrelaterade sjukdomar såsom influensor m.m
Sjukfrånvaron för juli månad är högre i år än föregående år, vilket följer regionens trend där
sjukfrånvaron inte sjunkit till den nivå som det normalt sett gör under sommarperioden.
Sjukfrånvaron domineras av den långa sjukfrånvaron, dvs from dag 15 och framåt.
Måltalet för sjukfrånvaron 2015 är 4,8 % vilket kommer bli svårt att uppnå, men planerade
insatser framåt gällande schemaändringar och en revidering av klinikens introduktion är
aktiviteter som skulle kunna få positiva effekter på arbetsmiljön och därmed en lägre sjukfrånvaro
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3. Verksamhetsutveckling
Produktions- och kapacitetsplanering
Nuläge
Vi har idag svårigheter att planera och överblicka tillgänglig kapacitet i relation till de
produktionskrav som finns i verksamheten. Arbetsbelastningen är ojämn och vi har 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.
Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten.
Förbättringar i tillgänglighet märks redan t ex inom skopienheten och medicinmottagningarna i
Växjö.
Aktiviteter 2015
Produktions och kapacitetsplanering pågår inom flertalet verksamheter. Medicinkliniken i Växjö
samt skopienheten och ögonkliniken har hunnit längst men arbete pågår på flera andra enheter
tex inom KIC för urologin, ortopedin, ÖNH samt för kvinnoklinikens läkargrupp.
Även på MSC ska en del av processerna på bild- och funktionsdiagnostik gås igenom. Inom
vuxenpsykiatrins läkarenhet är POK klar.
Arbetet görs så fort det går med fullt utnyttjande av den kapacitet vi för tillfället har på hälso- och
sjukvårdsavdelningen. Rekrytering av ytterligare resurser för att öka kapaciteten pågår.

Effektiva vårdprocesser
Nuläge
Vi har goda resultat inom flertalet verksamheter. Det finns förbättringsområden t ex inom
akutprocessen, strokeprocessen, hjärtsjukvård och cancervård. Gemensamt för flera av dessa
områden är att de griper över flera olika kliniker och verksamheter och att ledtiderna blir för
långa. Följsamheten till nationella, regionala och lokala riktlinjer behöver förbättras för att uppnå
jämlik vård och för att få snabbare spridning av nya evidensbaserade arbetssätt.
Medarbetarenkäten påvisar ett förbättringsbehov avseende arbetstakt, stress och otydliga mål.
Bättre beskrivning av arbetsflöden och processmål samt resultatåterkoppling behövs inom många
verksamheter.
Aktiviteter 2015
•
•

•

Implementera struktur för processarbetet med tydliga uppdrag, processtid, utsedda processledare
och processteam.
o Strukturen för hur vårt processarbete ska bedrivas är nu klar.
Medicinska utdata och processdata ska finnas lättillgängligt för nödvändig återkoppling och
utveckling i processerna.
o Resursperson rekryterad men trots att alla behörigheter nu finns är det svårt att få till
detta arbete till del pga att det är hög belastning på analysstöd.
Minst tre processer ska vara genomgångna med kontinuerlig resultatuppföljning i form av
processmått, resultatmått och ledtider. 2015 ska det finnas för stroke, hjärtsvikt och någon av
cancerprocesserna.
o Stroke, hjärtsvikt och ledtidssatsning cancervårdförlopp pågår.
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Uppföljningsdata visar förbättringar för stroke och akut koronart syndrom. Vård på
strokeenhet ligger nu på 90 % även i Växjö och Swedeheart data visar en förbättring i
Växjö från 4,5 till 7,5 poäng av 10.
Arbetet med ytterligare fem processer ska startas under 2015. Se ovan.
o Fem cancervårdförlopp aktuella under 2015 och ytterligare 10 vårdförlopp 2016.
Förbättra kopplingen mellan riktlinjer och process.
Kostnad per patient (KPP) ska arbetas fram under 2015 till en nivå så att de medicinska
processerna kan följas utifrån detta mått.
o Vilande men bör kunna återupptas när samtliga controllers inom hälso-och sjukvården
rekryterats vilket tyvärr fördröjts.
Processledare och linjechefer i aktuella processer ska vara utbildade i process- och
flödeskunskap, samt förbättringskunskap.
o Tidsatt plan finns och utbildning pågår.
Akutprocessen ska förbättra ledtiderna och omhändertagande på rätt vårdnivå.
o Svårt att förbättra ledtider denna period pga uttalat hårt patienttryck pga influensa
mm. Förslag ligger i budget 2016 för att hantera rätt vårdnivåer i akutsjukvården.
Inflödet av patienter på fel vårdnivå ökar.
Säkerställa jour och beredskap med adekvat kompetens samt ett jämlikt akut omhändertagande.
o Akutläkare föreslås införas 2016.
En vårdplatsöversyn ska slutföras för att leda fram till en hållbar plan för framtidens behov av
vårdplatser.
o Påbörjad. I Ljungby har arbetet kommit långt och nu även igångsatt i Växjö.
Lösningar ska skapas för enkelrumsvård efter behov samt understödja effektiva processer där
vård ges på rätt enhet.
o Generalplanen. Ljungby lasarett först ut men Växjö nu också på gång.
Vården av de mest sjuka äldre ska förbättras genom fortsatt samverkan med kommunerna enligt
den gemensamma handlingsplanen för perioden 2015-2017.
o Ny handlingsplan framtagen i samråd med kommunerna. Utöver detta har
studiebesök i Hälsostaden i Ängelholm genomförts där man hunnit långt med ett
paradigmskifte i vården av äldre och kroniskt sjuka patienter men utökade insatser
nära patienterna i egna hemmet i samverkan mellan kommun och primärvård.
Förhoppningsvis kan vi ha en kronobergsk modell av detta i pilot 2016. Redan nu har
strokevården i Växjö jobbat mer utåtriktat med stöd till kommunens korttidsboenden
men även ett utökat hemrehab team.
Inom fokusområdena psykisk ohälsa och missbruk ska samverkan med kommunerna och arbetet
som påbörjats fortsätta.
o Pågår. I samråd och med stöd av SKL har en process kring barn med psykisk ohälsa
initierats
KIC och MEC deltar i Forum för vårdavdelning som drivs inom ramen för NYSAM (NYckeltal i
SAMverkan) för att få hjälp att vidareutveckla bemanningsmodeller, lägga grunden till data för
jämförelser och få inspiration och utveckling. Som ett led i detta testas t ex att låta
undersköterskor sköta vårdplaneringen. Flera andra aktiviteter inom RAK (rätt använd kompetens)
prövas i vårt system. Fler medicinska sekr anställs på Rättspsyk för att avlasta läkare,
Regionservice går in med städ och kosthantering samt förrådshantering och ersätter
undersköterskor på vårdavdelningar mm. Det pågår många olika försök ute i teamen.
o

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

Vårddokumentation
Nuläge
IT-stödet i vårddokumentationen har inneburit att den tillgängliga informationsmängden ökat.
Allt mer av läkarnas och sjuksköterskornas tid används för vårddokumentation.
Dubbeldokumentation och oöverskådlig dokumentation innebär patientsäkerhetsrisker och fel
använd arbetstid. Behovet av tydliga gemensamma regler för hur, vad och vem som ska
dokumentera ökar.
Aktiviteter 2015
•

Fortsätta utveckla och förbättra rutiner för vårddokumentation.
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Basmätning gjord under en dag i stora delar av vår verksamhet. Förvånansvärt bra
resultat avseende dokumentation under rätt sökord och mindre dubbeldokumentation
än befarat. Största utmaningen är rätt struktur av information t ex blodtryck, vikt mm.
o Pågår arbete med att se över hur läkarna ska dokumentera. Pilot på med klin LL.
o På med klin CLV testas att medicinska sekr ger feedback till alla fr a nya läkare. Har
redan inneburit förbättringar.
o Pilot på ett par avdelningar att slopa rapportbladet. Utvärdering ännu ej klar.
o Uppgradering Cosmic R8.1 kommer att genom sitt upplägg med sk arketyper att
korrigera för spretighet avseende dokumentation av olika parametrar.
• Under 2015 ska nya mallar i Cambio Cosmic tas fram och de riktlinjer för vårddokumentation som
beslutats ska spridas, införas och följas upp i linjen.
o Pågår framtagande av flera mallar och riktlinjer.
• Utbildningskort i TILDA avseende dokumentation ska tas fram och användas vid introduktion av
nya medarbetare och i fortbildning av övriga medarbetare.
o Pågår.
o
Vårddokumentationen ska vara lättillgänglig så att patienterna kan läsa och förstå när de får tillgång till
sin journal via ”Mina e-hälsotjänster-1177”. Den politiska beslutsprocessen pågår kring hur journal via
nätet ska hanteras. Införande är planerat till början av 2016, vilket sannolikt kommer att påskynda en
mer stringent vårddokumentation.
o
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Produktion tom augusti
Produktionsstatistiken visar generellt sett på oförändrade produktionsvolymer jämfört med
samma period 2014. Även efter augusti ser vi en ökning av den akuta vården samtidigt som
den planerade vården minskat i motsvarande grad.
Verksamhet

2015

2014

2013

Primärvård och rehabilitering
Primärvård läkarbesök

15 jmf 14 15 jmf 13 15 jmf 14 15 jmf 13

118 700

118 867

123 719

-167

-5 019

12 279

12 034

12 078

245

201

15 826

17 106

17 333

-1 280

Rehabiliteringskliniken, totalt antal besök

4 124

3 466

4 013

658

111

Rehabiliteringskliniken, antal vårddagar.
Habilitering, totalt antal besök

2 601

2 625

2 946

-24

-345

8 159

8 456

8 121

-297

38

0%
2%
1%
2%
‐8%
16%
‐1%
‐4%

14 121

13 599

13 690

522

431

4%

3%

79 163

77 705

83 182

1 458

-4 019

69 705

65 871

70 171

3 834

-466

2%
6%
‐25%
2%
4%
‐10%
0%
1%
‐14%
‐1%
2%
1%
3%
‐1%

‐5%
‐1%
‐27%
‐2%
0%
‐14%
‐3%
‐1%
‐15%
‐5%
0%
0%
1%
‐4%

1%
5%
‐2%
‐2%
4%
‐1%
5%

4%
6%
‐5%
2%
9%
3%
6%

‐12%
5%
‐9%
24%
0%
1%
10%
‐4%

‐23%
17%
‐21%
40%
0%
1%
34%
4%

0%
0%
1%

‐1%
0%
1%

10%
0%
3%
6%

25%
0%
4%
8%

‐1%
‐3%
3%
4%
‐5%
6%
7%
6%
‐1%

‐1%
‐2%
2%
‐3%
‐6%
4%
‐1%
13%
‐1%

- varav jourbesök
Primärvård besök annan vårdgivare

139 924

137 989

137 666

1 935

2 258

Sjukvårdsrådgivningen besvarade samtal

64 728

63 724

66 034

1 004

-1 306

Lasarettsrehab besök annan vårdgivare

-1 507

Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.

‐4%
2%
2%
‐2%
‐9%
3%
‐12%
0%

Somatisk slutenvård
Vårddagar (vårdtid i dgr)
- varav akut/oplanerat
- varav planerat
Vårdtillfällen
- varav akut/oplanerat
- varav planerat
Medelvårdtid

9 458

11 834

13 011

-2 376

-3 553

17 151

16 780

17 522

371

-371

14 768

14 160

14 742

608

26

2 383

2 620

2 780

-237

-397
-0,1

4,6

4,6

4,7

0,0

- varav akut/oplanerat

4,7

4,7

4,8

0,1

0,0

- varav planerat

4,0

4,5

4,7

-0,5

-0,7

Operationer i SV

3078

3120

3251

-42

-173

Förlossningar

1422

1387

1415

35

7

varav barn födda

1436

1418

1439

18

-3

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser

89,3

86,8

88,6

2,5

0,7

371,8

374,6

385,7

-2,8

-13,9

107 295

105 867

103 261

1 428

4 034

33 128

31 589

31 375

1 539

1 753
-353

Somatisk öppenvård
Läkarbesök
- varav akutmottagningarna
- varav akut/oplanerade besök

6 618

6 737

6 971

-119

- varav planerade återbesök

46 479

47 383

45 582

-904

897

- varv planerade nybesök

21 070

20 158

19 333

912

1 737

99 810

100 517

96 748

-707

3062

34 119

32 508

32 203

1611

1916

Sjukv. behandling /besök annan vårdgivare
Besök i dagsjukvård
Vuxenpsykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)

10 642

11 912

13 765

-1 270

-3 123

Vårdtillfällen

1 014

965

865

49

149

Medelvårdtid

11,0

12,0

14,0

-1,0

-3,0

Beläggning i %

84,0

64,0

60,0

20,0

24,0
0,0

Disponibla vårdplatser

52,0

52,0

52,0

0,0

Läkarbesök

6 618

6 526

6 565

92

53

- varav akuta
Besök annan vårdgivare

1 906

1 716

1 423

190

483

27 121

28 163

25 957

-1 042

1 164

28 293

28 410

28 567

-117

-274

99,6

100,0

100,0

-0,4

-0,4

117

116

116

1

1

11 459

10 349

9 154

1 110

2 305

0

0

0

0

0

51 419

49 972

49 354

1 447

2 065

71 986

68 011

66 375

3 975

5 611

Rättspsykiatri
Vårddagar, netto exkl. permissioner
Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid / totalt arbetad tid i %
Antal behandlade patienter
Total patienttid, timmar
Medicinsk Service

Röntgen undersökningar

68 008
68 933
68 490
47 578
49 027
48 443
Röntgen LLL
20 430
19 906
20 047
Mammografier
25 488
24 477
26 160
Kliniska fysiologiska analyser
9 477
9 984
10 039
Kliniska kemiska analyser
2 220 567 2 083 839 2 125 730
Transfusionsmedicin (serologiska analyser)
24 803
22 971
25 173
Mikrobiologiska analyser
174 649 163 700 155 134
Patologiska o cytologiska analyser/remisser
17 536
17 664
17 659
Röntgen CLV

-925

-482

-1 449

-865

524

383

1 011

-672

-507

-562

136 728
1 832

94 837
-370

10 949
-128

19 515
-123
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Primärvård och rehabilitering
Under semesterperioden har PRC haft en hög men hanterbar belastning. Vårdcentralerna hade
stort söktryck i början på sommaren. Produktionen ligger i stort sett i nivå med tidigare år.
Lasarettsrehabs minskning hänförs bl.a till att paramedicinsk personal organisatoriskt
överförts till barn och ungdomskliniken. De stora flyktingströmmarna påverkar även vårt län
och nya anläggningsboenden för asylsökande öppnas med kort framförhållning. Detta ställer
stora krav på vårdcentralerna med att genomföra hälsoundersökningar, men det innebär även
ökade behov av akuta besök. En fördelning av akuta besök mellan Växjös vårdcentraler
beslutades av regiondirektören under sommaren, då det anläggningsboende som öppnades i
Växjö snabbt var uppe i 250 asylsökande. En liknande plan gjordes för Ljungby men behövde
inte användas. Under perioden januari-augusti 2015 har totalt 1 360 hälsoundersökningar
utförts inom primärvården varav 96 % utförts av offentligt drivna vårdcentraler.
Ambulansverksamhet
Antalet ambulansuppdrag ökar och totalt redovisas 522 eller 4 % fler uppdrag än för
motsvarande period 2014. Ökningen avser uppdrag inom prio 1 men även uppdrag inom prio
2 liksom antalet utomlänsuppdrag ökar.
Somatisk vård
Akutcentrum
Akutmottagningarna har haft en hög belastning med högre besökstal och där läkarbesöken ökat
med 5 %. Detta har medverkat till en försämring av akutvårdsgarantin jämfört med samma
period föregående år. Många sökande på fel vårdnivå. Et ökat patientantal i kombination med
brist på vårdplatser och enkelrum har inneburit att färre lämnar akutvårdsavdelningen inom 36
timmar. Vid akutgeriatriska kliniken har beläggning ökat till 95 % samtidigt som antalet
vårdtillfällen minskat. Detta innebär att medelvårdtiden ökat med 1,5 dagar eller 13 % jämfört
med 2014.
Barn och kvinnocentrum
För barn och kvinnocentrum redovisas en ökning med 145 vårdtillfällen jämfört med
motsvarande period 2014 och som hänförs till den akuta vården. Samtidigt redovisas ett
oförändrat antal vårddagar innebärande att medelvårdtiden minskat med 6 % eller 0,2
dagar till 3,4 dagar. Den genomsnittliga beläggningen ligger oförändrad på 74 % men
gynavdelning 8 har periodvis haft väldigt hög beläggning (juli 111,8%). Enheterna inom
barn- och ungdomsmedicinska kliniken redovisar beläggningar på 75 % (neonatal) och 56
% (avdelning 11). För sistnämnda enheter skall hänsyn tas till att avdelningspersonalen
även ansvarar för den neonatala hemsjukvården liksom klinikens dagsjukvård. Antalet
förlossningar och födda barn ökar jämfört med 2014 och förväntas ligga på denna nivå
även kommande år. För kvinnoklinikens operationer i sluten vård redovisas en ökning
med medan dagkirurgin är oförändrad. Antal läkarbesök liksom besök i dagsjukvård ligger
på en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Redovisad ökning med 1 265 besök
hos annan vårdgivare hänförs till barn- och ungdomsklinikens verksamheter och kan
kopplas till överförandet av paramedicinsk personal från lasarettsrehab.
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Kirurgicentrum
Kirurgicentrum redovisar en ökning med 1 124 akuta vårddagar och 22 akuta vårdtillfällen
jämfört med 2014. Denna vårddagsökning förklaras till del av att man har haft några svårt sjuka
kirurgiska patienter med långa vårdperioder (upp till 6 månader). Den planerade vården har
minskat med 2 % eller 846 vårddagar och 112 vårdtillfällen. Medelvårdtiden för akut vård ökar
med 0,2 dagar medan den minskar med 0,3 dagar för planerad vård. En orsak till minskningen av
medelvårdtiden för den planerade vården är bl.a. att Rapid Recovery sedan hösten 2104 är infört
inom hela ortopedverksamheten. Den genomsnittliga beläggningen har ökat med 4 % till 89 %
jämfört med samma period föregående år. För operationer redovisas minskningar i både sluten
vård och för dagkirurgi. Hela minskningen hänförs till planerade operationer vilket till del
återspeglas i ökningen av antalet väntande till operation/åtgärd. Orsaken till detta är att sedan
senvåren har bristen på narkossköterskor vid CLV successivt förvärrats och medfört
begränsningar i operationskapaciteten. För öppenvården redovisas en ökning av antalet
läkarbesök med 3 % och av ökningen på 1 512 besök avser 1 154 planerade nybesök. Detta gör
att antalet väntande till läkarbesök sedan årsskiftet har minskat i motsvarande grad. För övrig
öppen vård visas i stort oförändrade volymer.
Medicincentrum
Medicincentrum redovisar en ökning med 1 157 akuta vårddagar och 439 akuta vårdtillfällen
jämfört med motsvarande period 2014. Ökningen är generell och speglar framför allt den tunga
inledningen av året. Samtidigt redovisas en minskning med 768 vårddagar och 91 vårdtillfällen i
planerad slutenvård vilket kan kopplas till att antalet disponibla vårdplatser har reducerats under
sommaren som en följd av svårigheter att bemanna med främst sjuksköterskor under
semesterperioden. Den genomsnittliga beläggningen för perioden uppgår till 95 % vilket är en
ökning med 3 % jämfört med 2014 samtidigt som medelvårdtiden har minskat med 0,2 dagar.
Antal läkarbesök ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2014 men akutbesöken har ökat med
7 % medan den planerade vården har minskat i motsvarande grad. För besök annan vårdgivare
redovisas en minskning med 8 % och som framför allt hänförs till ögonkliniken. Inom
dagmedicin redovisas en ökning som är kopplad till onkologklinikens dagsjukvård och
strålbehandlingsenhet. Både endoskopier och dialysbehandlingar minskar något jämfört med
föregående år.
Medicinsk service
Antalet röntgenundersökningar har minskat med 1 % samtidigt som mammografiverksamheten
har kunnat upprätthållas. Undersökningar inom klinisk fysiologi har minskat med 5 % vilket
beror på införande av ny utrustning, upphandling av RIS samt bemanningsproblem. Inom övrig
laboratorieverksamhet ökar produktionen med 6-7 % och ökningen är i hög grad relaterad till den
ökade produktionen inom somatisk vård. Undantaget är klinisk patologi och cytologi som
minskat antalet producerade enheter. Antalet patienter som påbörjar strålbehandling har ökat
som ett led i att de nya acceleratorerna innebär en ökad strålkapacitet och att det finns möjlighet
att behandla något fler diagnoser med de nya acceleratorerna.
Vuxenpsykiatri
För vuxenpsykiatrins slutenvård redovisas en minskning av vårddagar med 12 % medan
antalet vårdtillfällen ökat med 5 %. Detta innebär att medelvårdtiden minskat med 1 dag till 11
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dagar. Den genomsnittliga beläggningen har ökat till 85 %. Antalet läkarbesök ligger på en
oförändrad nivå medan övriga besök har minskat.
Rättspsykiatri
För rättspsykiatrin redovisas en oförändrad vårddagsproduktion jämfört med 2014 och den
genomsnittliga beläggningen har varit 99,5 % under perioden.
Tandvård
För tandvårdscentrum redovisas 3 % fler behandlade patienter och 6 % i ökad patienttid jämfört
med motsvarande period 2014. Antalet tecknade frisktandvårdsavtal har ökat med 10 % och man
har inte långt kvar till målet på 2000 nya frisktandvårdsavtal 2015 jämfört med motsvarande
period 2014.
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4. Ekonomi
Sammanfattning av det ekonomiska läget
Nuläge
Det redovisade resultatet för hälso- och sjukvården uppgår efter augusti till -68,2 mnkr inkl
projekt. Justerat för primärvårdens och rättspsykiatrins periodiserade resultatmål (+4,0 mnkr)
blir det ackumulerade resultatet -72,2 mnkr. Resultatet är således i stort sett oförändrat
jämfört med juli-rapporten. Kostnader för läkemedel och köpt vård faller i augusti ut enligt
budget samtidigt som intäktssidan redovisar överskott, främst beroende på ersättning för vård
till asylsökande och handledararvoden. Bemanningssituationen är fortsatt besvärlig med ökade
kostnader för såväl hyrpersonal som övertid. Kostnad för sjuklön ligger över 2014 års nivå.
Prognos för helåret lämnas med -123 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med juli-rapporten.
Prognosen är 53 mnkr sämre än träffad överenskommelse på -70 mnkr (justerad för väntat
och godkänt underskott inom vårdval hud). Det bör noteras att prognosen alltjämt är
exklusive intäkter för kömiljarden 2015. En handlingsplan finns framtagen som skickas till
Sveriges Kommuner och Landsting senast 2015-09-30. De främsta osäkerhetsfaktorerna i
prognosen är hur bemanningssituationen utvecklas under hösten, läkemedelskostnaderna och
dyra vårdtillfällen inom den köpta vården. Merkostnad för hyrpersonal bedöms belasta
prognosen med ca 60 mnkr. Rullande tolvmånaders-resultatet uppgår till -140 mnkr. I detta
ingår merkostnader hösten 2014 för införandet av nya hepatit c-läkemedel med 10 mnkr och
utbokning av differens löneskulder med 8 mnkr.

Resultatuppföljning, (mnkr) utfall samt helårsprognos
Resultaträkning exkl proj Månad - August
(mnkr)
Utfall Budget
Intäkter
Patientavgifter
Såld vård inkl tandvård
Landstingsersättning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Ackumulerat 2015
Jan-Aug Budget

Diff

12,0
48,9
271,1
98,0
430,0

12,9
48,2
271,3
92,2
424,7

-0,9
0,7
-0,2
6,0
5,5

Kostnader
Personalkostnader
-205,3
Köpt utomlänsvård
-44,2
Hyrpersonal
-10,6
Läkemedel
-45,4
Medicinsk service
-23,7
Medicinkt och övrigt material -18,5
Övriga kostnader
-71,5
-7,1
Avskrivningar och internränta
-426,3
SUMMA KOSTNADER

-209,2
-44,4
-0,7
-45,6
-23,1
-20,8
-71,7
-6,7
-422,3

3,9
0,2
-9,9
0,2
-0,6
2,3
0,2
-0,3
-4,0

0,0

0,0

4,6

Projekt
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat

0,0

108,9
379,8
2 245,2
769,7
3 503,6

112,2
388,0
2 245,3
728,3
3 473,9

-1 764,7 -1 763,1
-367,7
-352,5
-70,4
-5,5
-365,8
-364,5
-189,0
-185,2
-173,1
-166,7
-589,7
-579,4
-55,5
-53,6
-3 575,9 -3 470,4

2014 Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos
Jan-Aug
2014 12 mån
2015
Vp
Helår

Diff
-3,3
-8,2
-0,1
41,4
29,8

45,4
69,9
371,7
567,3
2 125,8 3 229,4
720,4 1 097,2
3 263,4 4 963,8

133,4
575,3
3 348,8
1 146,5
5 204,0

172,3
584,0
3 403,6
1 091,5
5 251,3

0,0
-8,9
0,0
8,4
-0,5

-5,5
-5,7
0,0
66,6
55,4

-1,7 -1 665,3 -2 570,7
-15,2
-338,3
-522,9
-64,9
-41,8
-69,4
-1,3
-306,1
-478,1
-3,8
-180,9
-273,9
-6,5
-171,8
-265,9
-10,3
-512,9
-781,5
-1,9
-49,5
-75,4
-105,6 -3 266,5 -5 037,8

-2 670,2
-552,3
-98,0
-537,7
-282,0
-267,3
-858,3
-81,5
-5 347,2

-2 692,0
-527,8
-8,1
-546,7
-277,8
-250,0
-868,7
-80,9
-5 252,1

-19,2
-2,0
-32,6
4,0
-18,5
0,0
-68,3

-11,2
-18,5
-92,8
-4,4
-51,9
-0,4
-179,1

-0,1

4,7

2,7

1,8

3,8

-0,2

-1,4

1,1

-70,2

-122,6

-70,2

0,0
-0,4
-123,0

3,7

2,4

1,5

-67,7

3,4

-71,0

-0,4

-72,2

-139,4

-1,0

0,1
-0,2
3,6

0,1
0,0
2,5

0,0
-0,2
1,3

1,3
-1,8
-68,2

0,8
-0,2
4,0

0,5
-1,6
-72,2

0,0
-0,2
-0,6

0,0
-0,3
-72,4

1,3
-1,9
-140,0

1,2
-0,2
0,0
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Kommentarer till resultatuppföljning och avvikelser
Intäktssidan förbättras 5,5 mnkr jämfört med budget.
Patientavgifter avviker totalt sett negativt från budgeterad nivå. Underskottet återfinns inom
tandvården pga utbildningsinsatser och sjukfrånvaro under årets inledning. Övriga hälso- och
sjukvården redovisar ackumulerat en positiv avvikelse efter augusti.
Intäkterna för såld vård visar en positiv budgetavvikelse i augusti. Ackumulerat nås inte
budgeterad nivå. Det är framför allt kirurgicentrum som redovisar underskott, där hälften
ligger i hudklinikens vårdvalsersättning. Underskottet balanseras delvis upp av såld
rättspsykiatrisk vård.
Landstingsersättning faller ut enligt plan.
Övriga intäkter ger ett stort överskott jämfört med budget. Överskottet utgörs framför allt av
ersättningar för vård till asylsökande (internt och externt), internt såld medicinsk service,
vårdvalsersättning, handledararvoden samt ersättning i samband med upphandling.
Bemanningskostnaderna (egen personal + hyrpersonal) uppgår till totalt 1 835 mnkr, vilket är en
ökning med 128 mnkr eller 7,5 % jämfört med samma period föregående år. Diagrammet
nedan visar att kostnaderna för årets inledning ökar något mer jämfört med tidigare år.
Diagram Bemanningskostnader utfall (tkr) per månad 2011-2015 Hälso- och sjukvård

Utfallet medför ett budgetöverskridande om 67 mnkr. Kostnaden för semestervikarier uppgår
till 34 mnkr, vilket är 5 mnkr lägre än 2014. Minskningen i augusti motsvarar ca 55 tjänster.
Semesterförmån har betalats ut med 2,2 mnkr, vilket är dubbelt så mycket som under samma
period 2014. Vakanser och frånvaro medför likt tidigare rapporter överskott för månadslön
och övrig arbetad tid som efter augusti uppgår till 65 mnkr, samtidigt som underskott jämfört
med budget genereras för:
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OB-ersättningar -6 mnkr. Kostnadsökningar inkl nytt avtal slår igenom för centrum
med hög andel obekväm arbetstid.
Övertid -26 mnkr. Bemanningssituationen medför ökade kostnader för övertid.
Ambulansverksamheten, akutklinikerna samt kirurgicentrums vårdenhet och
anestesiklinik redovisar högst kostnader, men även övriga centrum redovisar ökade
kostnader.
Jour- och beredskapsersättning -9 mnkr. Kostnader redovisas framför allt inom
rättspsykiatri, sjukhusen och för AT-läkare under hälso- och sjukvårdsgemensamt.
Sjuklön -16 mnkr. Kostnaden för sommarperioden kommer inte ner till föregående års
nivå. Ackumulerat ökar kostnaden med 29 %. Störst ökning redovisas för
kirurgicentrum.
Lön vid utbildning, föräldraledighet mm -12 mnkr.
Löneskuldsförändringar, kompledighet och semesterlön -0,5 mnkr.
Arvodesanställda -3 mnkr.
Hyrläkare -58 mnkr, som till del finansieras av vakanser. Hyrläkare används inom
framför allt primärvården, barn- och kvinnocentrum samt vuxenpsykiatrin.
Kostnaderna ökar med 63 % eller 24 mnkr jämfört med samma period 2014.
Hyrsjuksköterskor -6 mnkr, som till del finansieras av vakanser. Hyrsjuksköterskor
används inom kirurgi-, medicin-, akut- och psykiatricentrum.
Merkostnaden för hyrpersonal uppgår till ca 40 mnkr jämfört med 25 mnkr augusti
2014. I helårsprognosen bedöms merkostnaden till ca 60 mnkr.

Diagram Kostnad för övertid, utfall (tkr) exkl sociala avgifter per månad 2011-2015 Hälso- och
sjukvård
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Diagram Kostnad för sjuklön, utfall (tkr) exkl sociala avgifter per månad 2011-2015 Hälso- och
sjukvård

Diagram Kostnad för hyrpersonal, utfall (tkr) per månad 2011-2015 Hälso- och sjukvård

Resursenheten har använts för att täcka korttidsfrånvaro till en kostnad av 25 mnkr, vilket i
stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Användningen har förskjutits från
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rättspsykiatriska regionkliniken, som redovisar en minskad kostnad med 3 mnkr, till övriga
sjukvården.
Löneskulderna uppgår till 232 mnkr vilket är en ökning med 12 mnkr jämfört med aug 2014.
Ökningen är hänförbar till semesterlöneskulden. Läkarnas intjänade jour- och beredskap
minskar med 2 mnkr jämfört med aug 2014. Uttryckt i volym ökar skulden för komptid med
200 timmar, läkarnas intjänade jour- och beredskap minskar med 6500 timmar och
semesterlöneskulden ökar med 3500 dagar. Differenspost löneskulder utreds av konsulter.
Posten bedöms ackumulerat påverka juliresultatet negativt med ca 8 mnkr.
Kostnaderna för köpt vård ligger efter åtta månader 15,2 mnkr över budgeterad nivå.
Augustiutfallet är helt i nivå med budget. När köpt vård mellan centrum och inom primärvård
exkluderas slutar budgetavvikelsen på -7,2 mnkr. Underskott för internt köpt vård består i allt
väsentligt av vuxenpsykiatrins köp av vård från rättspsykiatriska regionkliniken. Tendensen
beskrivs som negativ med fler kronobergare som döms till rättspsykiatrisk vård.
Utfallet för den externt köpta vården uppgår till 257 mnkr, vilket innebär en ökning med 13
mnkr eller 5 %. Kostnad för högspecialiserad vård ligger under budget, och inkluderar
vårdtillfällen >600 tkr med 34 mnkr, vilket är 15 mnkr mer än motsvarande period föregående
år. Modellen med kostnadstäckning för vårdtillfällen dyrare än 600 tkr medför att avvikelsen
redovisas under hälso- och sjukvårdsgemensamt kostnadsställe.
Inom kontogruppen ej högspecialiserad vård redovisas ökade kostnader för akut länssjukvård med
3 mnkr och fritt vårdsökande/vård inom vårdgarantin med 2,3 mnkr. Externt köpt
vuxenpsykiatri och primärvård minskar med nästan 10 mnkr jämfört med samma period 2014.
Antal utfärdade remisser uppgår efter augusti till 2780 vilket är en minskning med 300 jämfört
med augusti 2014. Minskningen redovisas framför allt inom ortopedi, onkologi och klinisk
fysiologi.
Diagrammet nedan visar att den ackumulerade kostnaden följer 2012 års utveckling. Det bör
dock påpekas att det är svårt att dra några slutsatser och att kostnadsbilden snabbt kan
förändras.
Diagram Externt köpt vård ackumulerat utfall (tkr) per månad 2011-2015 Hälso- och sjukvård
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Läkemedelskostnaderna ökar kraftigt ackumulerat även om augustiutfallet sammantaget följer
budget. Totalt ökar kostnaden med 60 mnkr jämfört med samma period 2014 till 366 mnkr.
Av dessa utgör 22 mnkr en konsekvens av omorganisationen, som tidigare redovisades under
annat kostnadsställe. Resterande ökning om 38 mnkr hänförs dels till en allmän volymökning
på 3 % i dygnsdoser och dels till nytt läkemedel mot hepatit-c, blödarpreparat, läkemedel inom
cancersjukvård, kardiologi och ögonsjukvård. Kostnaderna för allmänläkemedel minskar något
främst orsakat av prisfall på inhalationsläkemedel som dock till stor del vägs upp av
kostnadsökningar för bl. a diabetesläkemedel och smärtstillande läkemedel
Kostnad för användning av nya smittskyddsläkemedel mot hepatit-c ligger på ca 1,5
mnkr/månad under 2015, vilket under våren medfört ett underskott jämfört med budget för
smittskyddsenheten. Totalt har 34 patienter behandlats sedan september 2014. Ny behandling
sätts in på 2-3 patienter/månad. Beslut om bidrag för läkemedelsförmånen för 2015 har
fattats. Beslutet innebär ett tillskott för hepatit-c läkemedel för 2014 och 2015, som är
obudgeterat och resulterar i ett överskott under regionens finansiering.
Kostnadsökningen för rekvisitionsläkemedel redovisas likt föregående år främst för
behandling av olika former av cancer, reumatoid artrit och gula fläcken. Bland de preparat
som ökar mest kan Xtandi, Vidaza, Cimzia och Lucentis nämnas. Avtal för Cimzia har löpt ut
med väntad kostnadsökning om 1,1 mnkr 2015.
Budgeten har inför 2015 förstärkts med 25 mnkr netto vilket ska täcka förväntad
kostnadsutveckling inklusive nya läkemedel. Kostnadsökningen i framför allt april och juni
innebär att utfallet nu överskrider budget med 1,3 mnkr. Diagrammet nedan visar ett skift i
kurvan orsakat av nya dyra läkemedel.
Diagram Läkemedel utfall (tkr) per månad 2011-2015 Hälso- och sjukvård (justerat för
omorganisation)

Kostnad för medicinsk service överskrider budget med 3,8 mnkr. Kostnadsökningarna följer den
ökade belastningen och de största negativa avvikelserna mot budget noteras för
medicincentrum och labprover beställda via akutmottagningarna.
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Medicinskt och övrigt material redovisar ett sammanlagt underskott jämfört med budget om -6,5
mnkr och inkluderar en bokslutsrättelse med -1,1 mnkr. Det är främst de opererande
enheterna och klinisk kemis testreagenser som redovisar underskott för medicinskt material.
Även kostnaden för rengörings- och hygienmaterial överskrider budget.
Kontogruppen övriga kostnader är omfattande och inkluderar internhyror, internt köpt
lokalvård, transporter mm. Poster med negativ avvikelse mot budget utgörs främst av intern
ersättning asylsökande (-7 mnkr), förbrukningsinventarier/-material (-3,5 mnkr), sjukresor (1,6 mnkr) och interrimsbokningar (-3,6 mnkr).
Finansiella kostnader och intäkter inkluderar reservation för överskott inom mikrobiologi för
återföring till Blekinge, bankavgifter och inkassoersättning.
Överskottet jämfört med budget för projekt avser till största del ersättning för kömiljarden
2014 som slutligen blev 2,1 mnkr högre än bedömningen i bokslutet, samt ännu ej förbrukade
anslag inom FoU-centrum. Nettot inkluderar även kostnad för onkologklinikens kliniska
prövningsenhet och scanningprojekt inom vuxenpsykiatrin.

Avvikelse mot budgeterat resultat per centrum
Centrum/motsv (tkr)

Aug
ack 2015

Aug
ack 2014

Resultat
2 014

Rullande Överens12-mån kommelse

Prognos
Aug

Avvikelse
mot ök

Primärvårds- och rehabcentrum
5 136
8 236
1 432
-993
0
0
Akutcentrum
-881
208
-718
-1 808
0
-1 500
Barn- och kvinnocentrum
-14 990
-8 109
-14 015
-20 896
-5 300
-18 000
Kirurgicentrum *)
-23 748
-9 671
-24 973
-39 050
-26 900
-39 500
Medicincentrum
-14 422
2 655
-14 883
-31 960
-14 000
-25 000
Medicinskt servicecentrum
-6 387
-10 731
-15 681
-11 337
-11 000
-13 900
Vuxenpsykiatri
-13 894
-9 981
-16 394
-20 307
-13 000
-20 900
Rättspsykiatri
-3 541
5 381
5 518
-2 741
0
-4 000
Tandvårdscentrum
2 744
6 983
6 434
2 195
0
2 000
Summa centrum
-69 983
-15 028
-73 280
-126 895
-70 200
-120 800
*) KICs överenskommelse inkluderar hudversamheten. Överenskommelse/prognos för KICs "Vårdval hud" är -5 Mkr.

0
-1 500
-12 700
-12 600
-11 000
-2 900
-7 900
-4 000
2 000
-50 600

Primärvårds- och rehabcentrum
Efter augusti redovisar primärvårds- och rehabcentrum ett förbättrat resultat och ett
sammantaget överskott på +5,1 mnkr. Avvikelsen för bemanningskostnader är -7 mnkr och
hänförs till hyrläkarkostnader. För både köpt och såld vård redovisas mindre underskott. De
mest väsentliga överskotten på kostnadssidan utgörs av läkemedel (+1,8 mnkr) och medicinsk
service (+3,8 mnkr) samt på intäktssidan vårdvalsersättning (+1,7 mnkr), intern ersättning för
asylsjukvård (+1,9 mnkr) och statlig ersättning för upphandling/moms (+1 mnkr).
Efter augusti lämnas en prognos med nollresultat. Förbättringen jämfört med juliprognosen på
4,7 mnkr förklaras i huvudsak av minskade kostnader för medicinsk service samt ökade
intäkter för vårdvalsersättning och asylersättning. Prognosen utgår från att vårdcentralerna
kommer att ha ca 15 hyrläkarlinjer under perioden september-december.
Akutcentrum
Akutcentrum redovisar efter augusti ett underskott på -0,9 mnkr. För bemanningskostnader
redovisas ett generellt underskott på -4,1 mnkr och som till stor del hänförs till ökade
underskott för ob-ersättningar, övertid och sjuklön på sammanlagt -5 mnkr. Detta
överskridande balanseras bl.a. av ett överskott för kliniskt träningscentrum. Vidare ska hänsyn
tas till ett intäktsöverskott på +1 mnkr för ersättningar till resursenheten. För köpt vård
redovisas ett mindre underskott samtidigt som motsvarande överskott redovisas för såld vård.
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Övriga väsentliga avvikelser redovisas för interna ersättningar för asylsjukvård med +0,6 mnkr
liksom för övriga kostnader på centrumgemensamt med +0,9 mnkr.
Efter augusti lämnas en prognos på -1,5 mnkr att jämföras mot ett nollresultat i juliprognosen.
Detta innebär en avvikelse mot resultatöverenskommelsen med -1,5 mnkr. Den försämrade
prognosen förklaras av ökade kostnaderna för bemanning/hyrpersonal.
Barn och kvinnocentrum
Det samlade ekonomiska resultatet för barn och kvinnocentrum är efter augusti -15 mnkr. För
bemanningskostnader är underskottet -13,5 mnkr och där -12,9 mnkr avser
läkarkostnader/hyrläkare till följd av vakanser inom framförallt kvinnokliniken och BUP.
Resterande avvikelse hänförs till höga kostnader för ob-ersättningar. För köpt vård är
underskottet -1,1 mnkr för högspecialiserad vård och -1,5 mnkr för länssjukvård.
Läkemedelskostnaderna ger ett överskott på 1,5 mnkr medan övriga kostnader ger ett
sammantaget underskott på -3 mnkr och som är kopplat till höga kostnader för medicinsk
service, operationsmaterial och insulinpumpar. Av överskottet för intäkter hänförs +1 mnkr
till såld vård inklusive interna ersättningar för asylsökande och +0,7 mnkr till statlig ersättning
för upphandling/moms.
Efter augusti lämnas en oförändrad prognos på -18 mnkr. Jämfört med överenskommelse om
ekonomiskt resultat är avvikelsen -12,7 mnkr och hänförs till ökade behov av hyrläkare på
BUP och KK samt ökade kostnader för köpt vård.
Kirurgicentrum
Kirurgicentrums underskott minskar och uppgår efter augusti till -23,7 mnkr. Av underskottet
avser -8,6 mnkr såld vård, där -4,4 mnkr är kopplat till episodersättningar för vårdval hud. För
övriga intäkter redovisas ett överskott på +5,6 mnkr och där +1,8 mnkr avser interna
ersättningar för asylsjukvård, +1,7 mnkr försäljningsintäkter och +0,6 mnkr statlig ersättning
för upphandling/moms. Underskottet för bemanningskostnader är -19,2 mnkr och där -13,7
mnkr avser läkarkostnader. Resterande avvikelse hänförs till höga kostnader för
bemanning/hyrpersonal vid IVA-verksamheterna (-4,8 mnkr) samt höga kostnader för OBersättning (-0,6 mnkr). Underskottet för köpt vård minskar och uppgår efter augusti till -0,8
mnkr. För läkemedel redovisas ett överskott på +2,7 mnkr och som hänförs till läkemedel för
behandling av spridd prostatacancer. Underskottet för övriga driftkostnader uppgår till -3,5
mnkr och som hänförs till fortsatt höga materialkostnader.
Efter augusti lämnas en oförändrad prognos på -39,5 mnkr. Jämfört med överenskommelse
om ekonomiskt resultat är avvikelsen -12,6 mnkr och förklaras av ökade kostnaderna för
bemanning/hyrpersonal och köpt vård.
Medicincentrum
Centrumets ekonomiska resultat uppgår efter augusti till -14,4 mnkr. Underskottet för
bemanningskostnader är -14,8 mnkr och där -3,5 mnkr avser läkarbudgeten. Resterande avvikelse
hänförs till övertid med -4,5 mnkr, nytt avtal för OB-ersättning -1,4 mnkr, förändring av
löneskulder -2,1 mnkr samt kostnader för hyrsjuksköterska/motsv -1,8 mnkr.
Läkemedelskostnaderna fortsätter att öka och ligger nu 6,8 mnkr sämre är budget och för köp av
medicinsk service redovisas ett ökat underskott på -3,2 mnkr. De negativa resultateten uppvägs
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av ett överskott för köpt vård på +6,1 mnkr liksom för intäkter med +2,9 mnkr och som bl.a.
hänförs till ökade interna ersättningar för asylsökande.
Prognosen efter augusti är oförändrat -25 mnkr och innebär en avvikelse med -11 mnkr mot
överenskommelsen. Avvikelsen förklaras av ökade kostnaderna för läkemedel och bemanning.
Medicinskt servicecentrum
Medicinskt servicecentrum redovisar ett underskott på -6,4 mnkr. Resultatet inkluderar klinisk
mikrobiologi som efter augusti har ett överskott på +2,1 mnkr efter resultatavsättning till
Landstinget Blekinge. För centrumets resterande verksamheter är därmed resultatet -8,5 mnkr. I
detta ingår ett överskott på +1,2 mnkr för bemanningskostnader. För övriga intäkter/kostnader
redovisas ett sammantaget underskott på -9,7 mnkr och där -1,9 mnkr avser kostnader för
testreagenser, -0,5 mnkr laboratoriekemikalier och -6,1 mnkr ej verkställda besparingar.
Efter augusti lämnas en prognos på -14,5 mnkr att jämföras med juliprognosen -11 mnkr.
Detta innebär en avvikelse mot resultatöverenskommelsen med -3,5 mnkr
Vuxenpsykiatri
För vuxenpsykiatrin redovisas ett överskridande på -13,9 mnkr. Av detta hänförs -8 mnkr till
bemanningskostnader och där -7,9 mnkr avser läkarenhetens merkostnader för hyrläkare.
Kostnaderna för köpt vård ökar och nu redovisas en avvikelse på -8,9 mnkr, bl.a. beroende på
fler kronobergspatienter i rättspsykiatrisk vård. För resterande intäkter/kostnader redovisas ett
sammantaget överskott på +2,9 mnkr och som hänförs till avtal för köp av privat vård.
Prognosen efter augusti är oförändrat -20,9 mnkr och innebär en avvikelse med -7,9 mnkr mot
överenskommelsen. Avvikelsen förklaras av ökade kostnaderna för bemanning och köpt vård.
Rättspsykiatri
För rättspsykiatrin redovisas ett underskott på -3,5 mnkr efter augusti. För intäkter redovisas
ett överskott på +5,3 mnkr, medan bemanningskostnaderna ger ett underskott på -6,6 mnkr.
För resterande kostnader redovisas ett sammantaget underskott på -2,3 mnkr och som till del
hänförs till köpt vård och avtal för köp av privat vård.
Efter augusti lämnas en prognos på -4 mnkr att jämföras mot juliprognosen på -2 mnkr. Detta
innebär en avvikelse mot resultatöverenskommelsen med -4 mnkr och som förklaras av
minskade intäkter till följd av taxejusteringen 2015.
Tandvårdscentrum
Tandvårdscentrum resultat är +2,7 mnkr efter augusti. Resultatet för patientintäkter inkl såld
vård är -7,1 mnkr vilket är något bättre än motsvarande period 2014. För övriga intäkter
redovisas ett överskott på +3,7 mnkr och där +1,9 mnkr hänförs till ökade interna
ersättningar för asylsökande. För personalkostnader redovisas ett överskott på +5,6 mnkr till
följd av vakanser och för övriga kostnader är resultatet +0,6 mnkr.
Prognosen efter augusti är oförändrat +2 mnkr.
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Avvikelse mot budgeterat resultat för HS-gemensam verksamhet
Centrum/motsv (tkr)
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt
Projekt
Summa HS gemensamt inkl projekt

Aug
ack 2015

Aug
ack 2014

Resultat
2 014

-7 464
546
-6 919
4 746
-2 173

5 443
3 208
8 651
2 867
11 518

-5 090
3 796
-1 294
2 123
829

Rullande Överens12-mån kommelse
-17 997
1 133
-16 864
3 754
-13 110

0
0
0
0
0

Prognos
Aug

Avvikelse
mot ök

-4 800
500
-4 300
2 100
-2 200

-4 800
500
-4 300
2 100
-2 200

Resultatet för hälso och sjukvårdens gemensamma verksamheter inklusive projekt är efter juli
-2,2 mnkr. I resultatet ingår projekt med +4,7 mnkr och som avser samtliga projekt inom
hälso- och sjukvårdsverksamheten där prognosen på +2,1 mnkr är kopplad till utbetalt
statsbidrag för kömiljarden utöver uppbokning i bokslut 2014. För den hälso och
sjukvårdsgemensamma verksamhetens ordinarie budget redovisas ett underskott på -6,9 mnkr.
För statsbidrag för asylsökande redovisas ett överskott med +12,5 mnkr och detta ska ses mot
ett underskott på -8,5 mnkr för interna ersättningar för asylvård till verksamheterna, dvs ett
sammantaget överskott +4 mnkr. En väsentlig negativ avvikelse redovisas för köpt vård med 9,6 mnkr och där huvuddelen avser vårdtillfällen dyrare än 600 tkr. Vidare redovisas
underskott för sjukresor med -1,3 mnkr samt för engångs-/interna poster på -2,9 mnkr. För
bemanningskostnader redovisas en avvikelse på -1,2 mnkr och som avser AT-läkarnas
jourkostnad.
Prognosen efter augusti är -4,3 mnkr och förklaras i stora drag av köpt vård med -3,4 mnkr
och engångspost kopplad till bokslut 2014 på -1,1 mnkr. Vi noterar att i vår prognos för köpt
vård har hänsyn tagits till en helhetsbedömning som innebär att den köpta vården bedöms gå
med -18,5 mnkr i underskott.

Kommentar till helårsprognos
Helårsprognos för hälso- och sjukvården lämnas med -123 mnkr, vilket är oförändrat jämfört
med juliprognosen och 53 mnkr sämre än överenskommet resultat. Prognosen ligger i linje med
rullande tolvmånaders-resultatet på -140 mnkr som inkluderar införande av hepatit c-läkemedel
och hantering av differens löneskulder med sammanlagt ca 18 mnkr. Kostnadsutvecklingen för
hyrpersonal och övertid, samt i viss mån sjuklön visar en fortsatt negativ tendens i augusti. Den
fortsatta utvecklingen av dessa kostnadsslag samt läkemedel och köpt vård avgör om prognosen
kan infrias.

Eventuella åtgärder för ekonomi i balans
Hälso- och sjukvårdsdirektören har till nämnden lämnat tidsatta mål för att under en treårsperiod
reducera kostnader för hyrpersonal, övertid och sjuklön. Målen inkluderar även
upphandlingseffekter, uteblivna engångskostnader 2015 samt förändringar som kräver utredning.
Dialog om mål och möjliga åtgärder kommer att föras med respektive centrumchef och arbetas in
i kommande verksamhetsplaner.
Det potentiella effektmålet har bedömts till 90 mnkr på tre års sikt. Förbättringsarbeten
genomförs kontinuerligt i verksamheten och måste ses i samband med att befolkningens behov
ökar. Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt att ökade behov motsvarar en volymökning
med ca 2 % per år.
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Avgörande framgångsfaktorer i arbetet är lyckade rekryteringsinsatser som leder till att personal
trivs och stannar kvar. Övriga verktyg är effektivisering av processer genom bättre planering, rätt
använd kompetens och färre vårdskador.

Framtida utmaningar för verksamheten ur ekonomiskt perspektiv
Den avgörande framgångsfaktorn för att nå ekonomisk balans inom hälso- och sjukvård är
förmågan att bemanna med egen personal. Nuvarande situation innebär enligt prognos en
merkostnad med ca 60 mnkr för hyrpersonal 2015. Till detta kommer övertidslösningar med
sliten personal och sjukfrånvaro som följd.
Befolkningens behov av hälso- och sjukvård ökar beroende på den medicinsktekniska
utvecklingen och förändrad demografi. Enligt SKL motsvarar det ökade behovet en
volymförändring med ca 2 % per år eller ca 100 mnkr för hälso- och sjukvården i Kronobergs
län.
Utmaningarna ställer krav på förändringsarbete med rekryteringsinsatser, processutveckling och
reducering av undvikbara vårdskador som främsta åtgärder.
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Ta fram processknutna medicinska kvalitets- och medicinska data
och ledtider
Genomlysning av akutprocessen

Införa struktur för patientprocesser och riktlinjer för processtyrning

Påbörja införande av produktions och kapacitetsplanering

3. Verksamhetsutveckling

Landstingsanpassa ledarskapsutbildningar

Skapa bättre förutsättningar för chefer att utveckla verksamheten

Genomföra kontinuerlig ledarskapsutveckling

Koppla lönekriterier till verksamhetsplanen

Tydliggöra målen i dialog med medarbetarna

Omfördela arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier

Utveckla rekryteringsprocessen

2. Medarbetare

Utveckla säkerhetskulturen

Prova verktyg för ökad patientmedverkan

Analys och åtgärder genom infektionsverktyget

Utveckla och informera om e-hälsotjänster

Förbereda införandet av e-journal

Jan

Feb

Mar

43

Apr

Maj

Ej
Ange status: Pågår Klart Parkerat Stoppat påbörjat

Vara en aktiv aktör i det länsgemensamma folkhälsoarbetet

Införa sjukdomsförebyggande metoder

1. Invånare

Aktivitet/Perspektiv

Aktivitetstavla

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
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Utveckla uppföljning genom processrelaterade styrtal

Utveckla ekonomistyrningsmodell som är verksamhetsanpassad
och styr mot processernas kvalitet och effektivitet

Införa verktyget KPP (kostnad per patient)

Styrning och uppföljning för korrekt resursanvändning

4. Ekonomi

Utveckla strukturerad vårddokumentation

44

135

DELÅRSRAPPORT RUN AUGUSTI 2015

136

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








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

Långsiktiga strategier











Långsiktiga mål 2017

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.

Vårt uppdrag

2

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län
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Respekt för
människan

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

Invånare

3

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

Medarbetare
Vi lär oss hela tiden och
arbetar tillsammans för att
utveckla bästa möjliga
verksamhet.

Verksamhetsutveckling

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

Ekonomi
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Aktiviteter

Vårt nuläge

Perspektiv

Beslutad RUS med
understrategier
• Framtagande av strategier:
RUS, RIS,

4

Utvecklad verksamhetsidé
• Process för att ta fram en
verksamhets idé för avdelningen.
• Utveckling av mötes- och samarbetsformer för avdelningen, inklusive
gemensamma rutiner.
• Ta fram konkreta mål och målvärden
i enlighet med styrkortsmodellen.

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.

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.
• Utredningar: Barnahus,
missbruks- och beroendevård,
etc.

Utmaningsdrivet arbetssätt
• Påbörja implementering av
ledningssystem enligt standard för
hållbarhet.
• Utveckling av samverkansformer med
intressenter, t.ex. nätverk.
• Undersöka former för VP-arbete som
möjliggör utmaningsdrivet arbetssätt.

• Behov av gemensam verksamhetsidé
• Drift av tidigare verksamheter
fortsätter, samtidigt som behov av
samarbete och att finna synergier och
roller.
• Fortsatt behov av samverkan och
samhandling med intressenter
• Saknar mål och målvärden i enlighet
med styrkortsmodellen.
• Utmaningsdrivet arbetssätt i centrum
i RUS – behov av utveckling från ett
stuprörstänk.

Verksamhetsutveckling

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

Medarbetare

• Befintlig verksamhet som
flyttats över
• Ny RUS antagen som
beskriver vilken utveckling som
ska uppnås och komma
invånarna tillgodo.

Invånare

Verksamhetsövergripande

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

• Sammanslagningsbudget
• Ökade kostnader p.g.a.
organisationsförändring
• Ofinansierade statliga uppdrag
• Behov av att resurssätta RUS
och tidigare projektverksamhet
• Obalans i fördelning av
projektmedel mellan kvinnor och
män

Ekonomi
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Aktuella
handlingsplaner







Framtagande av RUS
Framtagande av RIS
Framtagande av
Kompetensförsörjningsstrat
egi
Framtagande av
uppföljningsplan

Kompetensförsörjning etc.
• Framtagande av uppföljningsplan
• Implementering av tidigare
framtagna strategier, t.ex. LTP
och Folkhälsopolicy

Gemensamma
lärandeaktiviteter

5



Framtagande av verksamhetsidé
Jämställdhetsintegrering av
projektverksamheten
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Ekonomi

Verksamhetsutveckling

Medarbetare

Invånare

Styrtal

Styrkort 2015

6

Nuläge aug 2015

Prognos/bedömning

Mål 2015

Långsiktigt mål
2017
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Ekonomin har inga stora avvikelser totalt. På vissa enheter förekommer positiva avvikelser pga vakanser. Egna projektmedel är ännu ej utnyttjade och
ej heller periodiserade därför förekommer positiva avvikelser här.

Regionala utvecklingsnämndens verksamheten löper huvudsakligen enligt fastställd verksamhetsplan. Nämnden har under andra perioden berett ett
flertal övergripande strategier inom ramen för det statliga uppdraget såsom Regional utvecklingsstrategi, Regional Innovationsstrategi och
Kompetensförsörjningsstrategi. Regional utvecklingsstrategi och Regional Innovationsstrategi har antagits i regionfullmäktige i juni. Beslut om
remissversion av Kompetensförsörjningsstrategi har tagits vid samma tillfälle. Arbetet med nya statliga uppdrag som övertogs från länsstyrelsen i
samband med lagändringen har fortsatt under perioden.

Sammanfattning av perioden
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Region Kronoberg har i uppdrag att utreda möjligheterna för Barnahus i Kronobergs län. Utredningen bland de samverkande parterna visade att
förutsättningarna för ett Barnahus bedöms som mycket goda. Samverkansavtal gällande Barnahus har skickats för beslut till berörda huvudmän.
Positiva svar har inkommit från samtliga förutom Uppvidinge kommun som väntas fatta beslut i september månad.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för processer som leder och stödjer regional utveckling. Processledning sker löpande, till exempel
Sverigeförhandlingen, Digital agenda för skolan, Plug In och Digitala verktyg för ökad måluppfyllelse i skolan.

I samband med lagändringen överfördes ett statligt uppdrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län avseende kommersiellt service och företagsstöd.
Regionala utvecklingsnämnden har under perioden fortsatt utvecklingen av former och rutiner för arbetet med kommersiell service. Under augusti har
landsbygdsprogrammet, som administreras av Länsstyrelsen, öppnat vilket troligtvis får till följd att ansökningarna på kommersiell service kommer att
minska. Under perioden har Region Kronoberg också tilldelats ett nytt statligt uppdrag med särskild finansiering som innebär att regionen ska tillsätta
en regional bredbandkoordinator. Dennes uppgift är att under perioden 2015-2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet. Utarbetande av
rutiner för företagsstöd har under perioden påbörjats, med stöd från Tillväxtverket. Ett erfarenhetsutbyte med närliggande regioner planeras under
hösten 2015.

Ett av regionala utvecklingsnämndens större uppdrag är kompetensförsörjning. Tylösandsdagarna är avdelningens återkommande
kompetensutvecklingsdagar inom områden som berör offentlig verksamhet. Dagarna ägde rum i maj 2015 med cirka 1500 deltagare på ett fyrtiotal
kurser Kunskapsutveckling Syd har startat fyra YH-utbildningar: medicinsk sekreterare; tandsköterska; specialistundersköterska barn, och;
specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård.

Aktiviteter

Det regionala utvecklingsuppdraget övertogs av Region Kronoberg vid årsskiftet i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs
län. Region Kronoberg övertog även övriga delar i regionförbundets uppdrag i enlighet med beslut i samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i länet.
Region Kronoberg har utöver detta även andra uppdrag från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Under det
andra tertialet har arbetet fortsatt med att integrera ovanstående uppdrag inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde.

Nuläge

1. Invånare
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Mål - Beslutad RUS med understrategier
RUS och understrategin RIS antagna i regionfullmäktige i juni 2015. Beslut om remissversion av kompetensförsörjningsstrategin taget i enlighet med
tidsplan.

Mål - Genomförande av tidigare planerade aktiviteter
Genomförande sker i stort enligt plan.

Måluppfyllelse

En uppföljningsplan är under framtagande, vilken är nära kopplad till strategi- och projektarbetet. Denna beräknas enligt handlingsplanen beslutas av
den regionala utvecklingsnämnden i oktober 2015.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar inför regionstyrelsen för att implementera det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Ett intensivt
arbete med framtagande av ett flertal regionala strategier har pågått under föregående år och första hälften av 2015. Den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och den regionala innovationsstrategin (RIS) antogs av regionfullmäktige i juni 2015, i enlighet med handlingsplanen. Även framtagandet av
kompetensförsörjningsstrategin, där en remissversion beslutats av den regionala utvecklingsnämnden, följer tidsplanen.

En utredning om bästa möjliga missbruks och beroendevård har presenterats vid kommunalt forum den 12 juni. Avseende arbete med att framställa
planeringsunderlag för strategisk planering av infrastruktur och kollektivtrafik fortsätter de tre åtgärdsvalsstudier som påbörjats under tidigare
redovisningsperioder.
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Delaktiga medarbetare med tydliga roller
Medarbetarna har haft en hög grad av delaktighet i frågor kopplade till ny lokalisering, där större delen av personalen flyttade in i nya lokaler under juni
månad. Vidare har startskottet för medarbetarnas deltagande i verksamhetsplaneringen för 2016 gått under avdelningens utvecklingsdagar i augusti.
Roller har tydliggjorts genom löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

Måluppfyllelse

När det gäller gemensamma lärandeaktiviteter har en handlingsplan för detta upprättats under perioden. I enlighet med planen har avdelningens första
gemensamma utvecklingsdag ägt rum i augusti, med fokus dels på att lära känna varandra, dels på verksamhetsplaneringen för 2016.

När det gäller delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé har delaktighet under perioden främst skett
kopplat till ny lokalisering och verksamhetsplanering för 2016. Större delen av flytten till nya lokaler ägde rum i juni månad. Medarbetarna har varit
delaktiga genom arbetsgrupper och möjlighet att lämna synpunkter individuellt. Verksamhetsplaneringen för 2016, tillsammans med diskussioner om
vilka arbetssätt som behövs för att nå målen i RUS, inleddes under avdelningens utvecklingsdagar i augusti, och kommer att fortsätta under september
månad.

Under perioden har dialog kring roller och uppdrag fortsatt, dels på initiativ av avdelningens chefer, dels på initiativ av medarbetare.

Aktiviteter

Regionala utvecklingsavdelningen är en ny avdelning med delvis förändrar roll, varför fokus under andra tertialet fortsatt har legat på dialog kring
roller och uppdrag i den nya organisationen. Avdelningens medarbetare har i juni 2015 flyttat till nya lokaler, vilket har krävt förberedelser och
delaktighet för att arbeta med ett aktivitetsbaserad arbetssätt. Avdelningens medarbetare har hög kompetens. Det andra tertialet har fortsatt inneburit
stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga mot bakgrund av omorganisation, nya uppdrag och flytt till nya lokaler.

Nuläge

2. Medarbetare
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58 669 tim

23 757 tim

82 426 tim

A Närvarotid

C Frånvarotid

Summa

Saknas

Saknas

Jan-aug 2014

2,07

2,20

1,6

Saknas

Män

11

Kommentar: Sjukfrånvaron är förhållandevis låg i dessa verksamheter. Har ökat på verksamhetsstöd och hållbar tillväxt pga ett par
långtidssjukskrivningar.

Regional utveckling totalt

Kvinnor

Totalt

Totalt Kvinnor

Män

Jan – aug 2014

Jan - aug 2015

TABELL Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Kommentar: Frånvarotid jämfört med arbetad tid håller sig ganska konstant jämfört med tidigare månader. Frånvarotiden är något högre men detta
beror på att semestermånaden är med.

Jan - aug 2015

Region Kronoberg

TABELL Arbetad tid och frånvarotid, egen personal
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5,3

2,1

3,3

Saknas

>14 dgr

12

Regionala utvecklingsnämnden är en ny nämnd, med en ny förvaltning. Under perioden har behov av att formulera det gemensamma uppdraget
diskuterats, samt behov av att formulera samverkan och samhandling med intressenter. Regionala utvecklingsnämndens saknar mål och målvärden i
enlighet med styrkortsmodellen för 2015, mot bakgrund av sammanslagningen av två organisationer. Avdelningen behöver utveckla ett
utmaningsdrivet arbetssätt. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar Region Kronobergs statliga utvecklingsmedel. Mål under 2015 är att arbeta med
jämställdhetsintegrering av projektverksamheten, eftersom det finns en obalans i fördelning av projektmedel mellan kvinnor och män.

Nuläge

3. Verksamhetsutveckling

Samtliga siffror som anges i tabellerna har en månads eftersläpning och avser statistik för det som hänt i januari-juli. Anledningen att det saknas en
månad är att verksamheten inte bedrevs i samma organisation under december. Av samma anledning saknas även jämförelsesiffror för 2014.

Kommentar: Sjukfrånvarodagar per snittanställd i procent av ordinarie arbetstid är väldigt låga. Har ökat något på verksamhetsstöd och hållbar tillväxt
vilket beror på ett par längre sjukskrivningar. Sjukfrånvarodagarna skiljer sig inte mycket från samma period föregående år hos Regionförbundet. Man
visar något lägre sjukfrånvarodagar 2015.

Regional utveckling totalt

1-14 dgr

Totalt

>14 dgr

Totalt

1-14 dgr

Jan-aug 2014

Jan-aug 2015

TABELL Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd
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Mål - Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten
Ny ansökningshandling är färdigställd. Risk finns för att lansering inte kan ske förrän vid utlysningstillfället efter september månad. Detta hanteras
genom att de projekt som ansöker om medel fram till att den nya handlingen är klar ansöker på nu gällande projektblanketter.

Mål - Utmaningsdrivet arbetssätt
Diskussioner kring hur VP för 2016 kan genomföras utmaningsdrivet snarare än enhetsvis har fortsatt i ledningsgruppen samt under verksamhetens
utvecklingsdagar i augusti. Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen ska ske utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Mål - Utvecklad verksamhetsidé
Diskussioner har fortsatt i regionala utvecklingsdirektörens ledningsgrupp. En extern konsult har anlitats för att stötta processen, vilken löper vidare i
enlighet med upprättad handlingsplan.

Måluppfyllelse 2015

Utveckla rutiner för uppföljning samt jämställdhetsintegrering av verksamheten ligger i uppföljningsplanen under ekonomi men redovisas här, då
ekonomidelen uteslutande fokuserar på avvikelser mot budget. En ny ansökningsblankett är framtagen. Förhoppningen är att denna blankett såväl
underlättar integreringen av horisontella perspektiv som projektuppföljningen. Arbetet fortsätter enligt upprättad handlingsplan med utformandet av
bedömningsmaterial och redovisningshandlingar. Ambitionen var initialt att lansera ansökningsblanketten vid projektansökningstillfället i september.
Det finns dock en risk för att denna tidsplan inte kommer att hålla och att lansering istället sker vid nästkommande projektutlysning. Orsakerna till
detta är bland annat personalförändringar. Förseningen påverkar inte projektverksamheten nämnvärt då projektaktörer kan söka på befintliga
ansökningshandlingar. Ett system för uppföljning av projektverksamheten är under utveckling och testas under perioden.

Diskussioner kring hur verksamhetsplanering för 2016 kan genomföras utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt snarare än enhetsvis påbörjades under
förra perioden i ledningsgruppen. Det utmaningsdrivna arbetssättet låg också i fokus under avdelningens utvecklingsdagar i augusti. Såväl medarbetare
som verksamhetens ledning identifierade behovet av att utveckla arbetssätt över avdelningsgränserna som skapar positiva synergieffekter.

Framtagandet av en gemensam verksamhetsidé för avdelningen har gått vidare genom att en extern konsult anlitats som ger expertkunskap i
processen. Arbetet med framtagande av en verksamhetsidé kommer att pågå under hösten 2015 i enlighet med upprättad handlingsplan. Processen
kommer att ske i nära koppling till Region Kronobergs verksamhetsplanering, budgetprocess och värdegrundsarbete. Utveckling av grundläggande
mötes- och samarbetsformer för avdelningen har fortsatt under perioden.

Aktiviteter

148
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Prognosen för 2015 är att budgeten i stort sett kommer hållas med ett litet positivt resultat.

Regional utveckling har 63 budgeterade tjänster. Antalet anställda inom Regional utveckling är 70 personer.

I dagsläget har vi knappt 10 externfinansierade projekt, sen tillkommer ett antal projekt där vi är inblandade på ett eller annat sätt.

Hållbar tillväxt har ett positivt resultat på 0,9 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på att man har projektfinansierats i högre grad än planerat.

Folkhälsa och social utveckling har ett resultat efter åtta månader på 0,6 miljoner kronor. Resultatet är ojämnt fördelat mellan verksamheterna. Dels
har man inte projektfinansierats i den grad som var tänkt vilket påverkar negativt och dels har man vakanser bland personalen som påverkar positivt.

Kunskap och Lärande visar ett negativt resultat på -0,9 milj kronor. På AV-Media har man ett stort positivt resultat på kostnadssidan eftersom man
inte gjort alla planerade inköp av material ännu medan YH-utbildning visar ett negativt resultat beroende på att det är för högt budgeterat på
intäktssidan. Man har inte så många utbildningar som det var budgeterat för. Viss osäkerhet finns fortfarande på kurser och utbildning eftersom det
har varit problem med filinläsningar gällande fakturering av Tylösandsveckan. Även kursadministrationen visar ett negativt resultat beroende på att
man nu vistas på två ställen och får en del högre kostnader i och med detta.

Regional utveckling gemensamt visar ett resultat på +2,1 milj kronor. Största avvikelserna beror på vakanser på personalsidan samt att egna medel
ännu ej utnyttjats och ej heller periodiserats.

Totalt visar regional utveckling ett resultat efter åtta månader på +2,7 milj kronor. Överskottet beror på att egna medel inte har utnyttjats och ej heller
periodiserats, en högre grad av projektfinansiering och att avdelningarna har vissa vakanser.

4. Ekonomi
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0,0

0,0

0,1

Projekt

-1,0

0,0
-6,6

0,0
-5,9

Resultat

-3,3
-3,3

-2,8
-3,2

3,9
2,7
6,6

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar och
internränta
SUMMA KOSTNADER

3,8
1,1
4,9

-0,9

2,7

0,4

-0,1
-44,4

0,0
0,7
0,1

-22,5
-21,8

32,0
14,7
46,7

4,7
5,6

0,0

0,0

15

2,7

0,4

-0,1 0,0
-54,7 10,2

-27,2
-27,4

32,3 -0,3
22,4 -7,7
54,7 -8,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Ackumulerat 2015
2014
JanJanAug
Budget Diff Aug

0,5
0,1

-0,1
-1,5
-1,6

Utfall Budget Diff

(mnkr)

Intäkter
Landstingsersättning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Månad - Aug

Resultaträkning exkl proj

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2014

2,7

0,4

-0,1
-44,4

-22,5
-21,8

32,0
14,7
46,7

12 mån

0,0

0,0

-0,1
-81,1

-40,1
-40,9

47,9
33,2
81,1

2015

Vp

0,0

0

0,0

0,0

0,9

0,0

-0,1
-80,2

-39,6
-40,5

47,9
33,2
81,1

Helår

Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos
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Budget

‐1 323,7 ‐1 089,3
‐1 581,7 ‐1 319,2
‐1 323,1
‐324,9
‐142,8
‐596,6
‐417,4
‐569,2
‐4 788,7 ‐3 899,2

Utfall

‐7 683,4
‐10 553,8
‐4 046,4
‐5 502,9
‐4 443,2
‐32 229,7

396,4
1 673,0
‐943,3
598,3
968,7
2 693,1

‐11 944,0
‐15 830,6
‐5 270,5
‐8 064,0
‐6 666,0
‐47 775,2

+0,6
+0,1
‐1,9
+1,4
+0,7
+0,9

Ackumulerat 2015
Årsbudget Prognos
Budget
Ack
Differens
2015
Helår

‐234,4 ‐7 287,1
‐262,5 ‐8 880,8
‐998,2 ‐4 989,7
453,9 ‐4 904,6
151,7 ‐3 474,5
‐889,5 ‐29 536,7

Utfall
Differens Ack

Månad -Augusti

16

Den stora utmaningen för Regional utveckling är att få olika uppdrag, framförallt statliga, fullfinansierade. Beslut fattas ofta snabbt och uppdrag läggs
ut på regionen utan att finansieringen är löst.

Internt stöd
Projektkontor ekonomiskt stöd
Kurs/Utbildning
Hälsa/omsorg
Samhällsutveckling
Totalsumma

(mnkr)

Resultaträkning exkl proj

Regional utveckling augusti 2015
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FÖR KULTURNÄMNDEN

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2015
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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













Respekt för
människan

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

Invånare

Medarbetare

Vår vision

2

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

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

Långsiktiga strategier









Långsiktiga mål 2017

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 samverkansmodellen 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, det professionella kulturlivet och det civila
samhället ingår.

Vårt uppdrag

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

Verksamhetsutveckling

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

Ekonomi

Ett gott liv i ett livskraftigt län
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Aktiviteter

Vårt nuläge

Perspektiv

Befintlig verksamhet som
flyttats över
Ny regional kulturplan som
beskriver vilken utveckling
som ska uppnås och
komma invånarna tillgodo

Genomförande av Regional
kulturplan för Kronobergs län
2015-2017:

Samordning av befintliga
nätverk i enlighet med
kultursamverkansmodellens
organisation och årscykel
Processledning
kultursamverkansmodellen

Implementering av den
regionala kulturplanen och
genomföra insatser i
enlighet med kulturplanens
tre prioriteringar (med
särskilt fokus på utveckling
professionell dans, fria
ordet, bild- och
formområdet, kulturarv och
avsiktsförklaring för det
civila samhället)





Invånare

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

3

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







Medarbetare
Behov av gemensam
verksamhetsidé
Drift av tidigare verksamheter
fortsätter, samtidigt som behov av
samarbete och att finna synergier
och roller
Fortsatt behov av samverkan och
samhandling med intressenter
Utmaningsdrivet arbetssätt i
centrum i RUS – behov av
utveckling från ett stuprörstänk
Saknar mål och målvärden i
enlighet med styrkortsmodellen

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 VP-arbete
som möjliggör utmaningsdrivet
arbetssätt











Verksamhetsutveckling

Sammanslagningsbudget
Ökade kostnader p.g.a.
organisationsförändring
Svag statlig
anslagsutveckling
Behov av att resurssätta
den regionala kulturplanen
och tidigare
projektverksamhet
Obalans i fördelning av
projektmedel mellan
kvinnor och män
Ekonomi i balans
•
Hantering av gemensam
budget och analys inför
kommande år
•
Utveckla uppföljning
•
Projektbeslut vid behov
•
Hantering av minskade
statliga anslag
•
Tillgång till regionala
utvecklingsinsatser på lika
villkor
•
Utveckla
projektverksamheten och
projektportföljen i enlighet
med kulturplanen

Jämställdhetsintegrering av
projektverksamheten










Ekonomi

154

Aktuella
handlingsplaner



Genomförande av
Kulturplan


Gemensamma
lärandeaktiviteter

4


Framtagande av verksamhetsidé

155

Ekonomi

Verksamhetsutveckling

Medarbetare

Invånare

Styrtal

Styrkort 2015

5

Nuläge aug 2015

Prognos/bedömning

Mål 2015

Långsiktigt mål
2017

156

6

Ekonomin följer i stort sett budget. Det som avviker är att periodiseringar inte blivit gjorda korrekt och att de egna medel ännu ej blivit utbetalade och
inte heller är periodiserade.

Processledning av kultursamverkansmodellen har i huvudsak skett enligt plan, utvärdering av tidigare år samt innevarande år visar att verksamhet skett
och sker inom samtliga prioriterade områden inom kulturplanen.

Sammanfattning av perioden

157

7

Vid senaste delrapporten beskrevs hur Kronoberg hanterat Statens kulturråds nedskärning av det regionala anslaget till kulturverksamheter. Under
denna period har Kulturrådet lämnat besked om återförande av en del av det de drog ned – medlens användning beslutas på Kulturnämnden i
oktober.

Statens kulturråd besökte Kronobergs län för särskild dialog kring Region Kronobergs kulturplan. Kulturrådet lyfte särskilt Kronobergs tydliga
koppling till RUS, samverkan med kommuner och civila samhället samt utvecklingsarbetet för att tillgängliggöra professionell dans för invånarna i
länet. Kulturrådet efterfrågade tydligare kopplingar till de nationella kulturpolitiska målen och en ökad konkretionsnivå gällande regionala mål och
insatser vid eventuella äskanden om utökad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen.
Kulturstaben har under perioden påbörjat arbetet med att öka konkretionsnivån bland annat i den förhandlingsframställan som skickas in till
Kulturrådet i november varje år. Arbete pågår även med verksamhetsplan 2016 och handlingsplaner som, tillsammans med budget, ytterligare kan
konkretisera regionens prioriteringar 2016.

I maj ägnades mycket tid åt uppföljning av 2014 års verksamhet. Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen lämnade kvalitativ och kvantitativ
redovisning genom Kulturdatabasen och uppgifterna kompletterades med uppföljning av kulturstabens interna verksamhet. Uppföljningen visar att
trots att fokus under 2014 var revidering av kulturplanen skedde verksamhet inom samtliga av kulturplanens prioriteringar. Verksamheterna inom
kultursamverkansmodellen uppvisar goda resultat både kvalitativt och kvantitativt. Särskilt utvecklingsarbete bedrivs i projektform för att
tillgängliggöra professionell dans som konstform för invånarna i Kronoberg, att utveckla arbetet med det fria ordet i länet och att förstärka
infrastrukturen för bild- och formområdet. Utvecklingsarbetet har varit framgångsrikt och uppmärksammats på olika sätt nationellt. Arbete pågår för
att på bästa sätt förvalta resultaten av utvecklingsarbetet.

Processledning av kultursamverkansmodellen har i huvudsak skett enligt plan, förändringar i personella resurser under perioden har inneburit vissa
omprioriteringar i verksamheten. Utveckling av processledningsstöd för kommunerna i framtagande eller revidering av lokal kulturplan utarbetat och
kommunicerat under perioden.

Aktiviteter

Befintlig verksamhet kopplad till kulturfrågor har flyttats över till och genomförs inom den nya organisationen.

Nuläge

1. Invånare

158
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Mål: Utvecklad dialog med statlig nivå
Möte med statens kulturråd avseende gällande Regional kulturplan för Kronobergs län.

Mål: Förvaltning och utveckling av det arbete som initierats i enlighet med kulturplanens prioriteringar
Under perioden gjordes en intern avstämning gällande insatserna under respektive prioritering för att se huruvida insatsen var påbörjad, i
planeringsstadium, pausad eller icke-påbörjad. Avstämningen visade att under andra tertialen av kulturplaneperioden har verksamhet redan påbörjats i
över hälften av insatserna. Förändringar i personella resurser samt den övergripande organisationsförändringen har dock inneburit att kulturstaben
tvingats prioritera hårdare inom utvecklingsarbetet än tidigare.

Mål: Utveckling och kommunikation av det regionala erbjudandet på kulturområdet
Processledningsstöd för kommunerna i framtagande/revidering av lokal kulturplan utarbetat och kommunicerat under perioden. Verksamheten
presenterades även på ett evenemang av Allmänna arvsfonden.

Mål: Uppföljning av föregående kulturplaneperiod
Uppföljning av 2014 års verksamhet skedde under perioden.

Måluppfyllelse 2015

159
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Mål: Delaktiga medarbetare med tydliga roller
Medarbetarna har haft en hög grad av delaktighet i frågor kopplade till ny lokalisering, där större delen av personalen flyttade in i nya lokaler under juni
månad. Vidare har startskottet för medarbetarnas deltagande i verksamhetsplaneringen för 2016 gått under avdelningens utvecklingsdagar i augusti.
Roller har tydliggjorts genom löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

Måluppfyllelse 2015

När det gäller gemensamma lärandeaktiviteter har en handlingsplan för detta upprättats under perioden. I enlighet med planen har avdelningens första
gemensamma utvecklingsdag ägt rum i augusti, med fokus dels på att lära känna varandra, dels på verksamhetsplaneringen för 2016.

När det gäller delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé har delaktighet under perioden främst skett
kopplat till ny lokalisering och verksamhetsplanering för 2016. Större delen av flytten till nya lokaler ägde rum i juni månad. Medarbetarna har varit
delaktiga genom arbetsgrupper och möjlighet att lämna synpunkter individuellt. Verksamhetsplaneringen för 2016, tillsammans med diskussioner om
vilka arbetssätt som behövs för att nå målen i RUS, inleddes under avdelningens utvecklingsdagar i augusti, och kommer att fortsätta under september
månad.

Under perioden har dialog kring roller och uppdrag fortsatt, dels på initiativ av avdelningens chefer, dels på initiativ av medarbetare.

Regionala utvecklingsavdelningen är en ny avdelning med delvis förändrad roll, varför fokus under andra tertialet fortsatt har legat på dialog kring
roller och uppdrag i den nya organisationen. Avdelningens medarbetare har i juni 2015 flyttat till nya lokaler, vilket har krävt förberedelser och
delaktighet för att arbeta med ett aktivitetsbaserad arbetssätt. Avdelningens medarbetare har hög kompetens. Det andra tertialet har fortsatt inneburit
stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga mot bakgrund av omorganisation, nya uppdrag och flytt till nya lokaler.

Nuläge

2. Medarbetare
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2 889 tim

1 357 tim

4 246 tim

A Närvarotid

C Frånvarotid

Summa

Saknas

Saknas

Jan-aug 2014

8,2

8,6

1,6

Män
Saknas

Totalt

Kvinnor

Jan – aug 2014
Män

10

Kommentar: Sjukfrånvaron är något högre än i regionen totalt. Detta beror på att verksamheten har haft en långtidssjukskriven pga graviditet och att
det slår hårt mot verksamheten då man inte är så många anställda.

Kulturstaben totalt

Totalt Kvinnor

Jan- aug 2015

TABELL Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Kommentar: Anledningen till ganska hög frånvarotid är sjukskrivning pga graviditet samt att siffrorna innefattar semesterperioden.

Jan - aug 2015

Kulturstaben

TABELL Arbetad tid och frånvarotid, egen personal

161

19,4

4,0

15,4

Saknas

>14 dgr

11

Samtliga siffror som anges i tabellerna har en månads eftersläpning och avser statistik för det som hänt i januari-juli. Anledningen att det saknas en
månad är att verksamheten inte bedrevs i samma organisation under december. Av samma anledning saknas även jämförelsesiffror för 2014.

Kommentar: Även här beror det på långtidssjukskrivningen att siffran är relativt hög med 19,4 dagar per snittanställd.

Kulturstaben totalt

1-14 dgr

Totalt

>14 dgr

Totalt

1-14 dgr

Jan-aug 2014

Jan-aug 2015

TABELL Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd

162

12

Mål – Tillgång till regionala utvecklingsinsatser på lika villkor
Arbete med möjliggörande för kommunerna att ta del av genomförarorganisationernas utbud har skett genom utveckling av processtöd för
framtagande/revidering av lokala kulturplaner.

Mål - Utmaningsdrivet arbetssätt
Diskussioner kring hur VP för 2016 kan genomföras utmaningsdrivet snarare än enhetsvis har fortsatt i ledningsgruppen samt under verksamhetens
utvecklingsdagar i augusti. Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen ska ske utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Mål - Utvecklad verksamhetsidé
Diskussioner har fortsatt i regionala utvecklingsdirektörens ledningsgrupp. En extern konsult har anlitats för att stötta processen, vilken löper vidare i
enlighet med upprättad handlingsplan.

Måluppfyllelse 2015

Diskussioner kring hur verksamhetsplanering för 2016 kan genomföras utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt snarare än enhetsvis påbörjades under
förra perioden i ledningsgruppen. Det utmaningsdrivna arbetssättet låg också i fokus under avdelningens utvecklingsdagar i augusti. Såväl medarbetare
som verksamhetens ledning identifierade behovet av att utveckla arbetssätt över avdelningsgränserna som skapar positiva synergieffekter.

Framtagandet av en gemensam verksamhetsidé för avdelningen har gått vidare genom att en extern konsult anlitats som ger expertkunskap i
processen. Arbetet med framtagande av en verksamhetsidé kommer att pågå under hösten 2015 i enlighet med upprättad handlingsplan. Processen
kommer att ske i nära koppling till Region Kronobergs verksamhetsplanering, budgetprocess och värdegrundsarbete. Utveckling av grundläggande
mötes- och samarbetsformer för avdelningen har fortsatt under perioden.

Aktiviteter

Kulturnämnden är en ny nämnd, med en ny förvaltning. Under perioden har behov av att formulera det gemensamma uppdraget diskuterats, samt
behov av att formulera samverkan och samhandling med intressenter. Kulturnämnden saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen för
2015, mot bakgrund av sammanslagningen av två organisationer. Avdelningen behöver utveckla ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Nuläge

3. Verksamhetsutveckling
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Budget

‐139,7
‐177,6
‐5 088,8 ‐4 003,7
‐5 228,5 ‐4 181,3

Utfall

37,9
‐1 085,2
‐1 047,2

Differens

Månad -augusti

‐1 398,7
‐32 028,8
‐33 427,5

168,6
1 459,9
1 628,5

Ackumulerat 2015
Budget
Ack
Differens

‐1 230,1
‐30 568,9
‐31 799,0

Utfall
Ack

‐2 098,6
‐48 043,5
‐50 142,1

2015

Årsbudget

‐2 098,6
‐48 043,5
‐50 142,1

Helår

0,0
+0,3
+0,3

Budgetavv.

Prognos

13

Mål – Ekonomi i balans
Prognosen är att budgeten ska följas möjligen med en liten positiv avvikelse.

Måluppfyllelse 2015

Förutom egna medel och driftstöd så följer man budgeten. Utmaningen för Kulturen är att man ska hinna betala ut före årsskiftet med årets medel
eftersom redovisningar ofta sker sent under året eller kanske även efter årsskiftet. Man har nu meddelat berörda så de inkommer tidigare med sina
redovisningar.

Administrativt stöd
Verksamhetsstöd
Totalsumma

(mnkr)

Resultaträkning exkl proj

Kulturnämnden augusti 2015

Prognosen är att budgeten ska följas möjligen med en liten positiv avvikelse.

Totalt efter åtta månader visar kulturen ett positivt resultat på 1,6 miljoner kronor. Personalbudgeten följer i stort sett det budgeterade. Budgeterade
tjänster är 2,6 tjänster. Det positiva resultatet beror på att egna medel ej är använda än och inte heller är periodiserade. Vissa driftstöd är heller ej
utbetalade.

4. Ekonomi
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Marknadsandelen ska öka till 11,7 %
NKI (Buss/tåg) ska öka till 69 %
NKI (Serviceresor) ska öka till 85 %






Respekt för
människan

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

Invånare

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

Långsiktiga strategier





Långsiktiga mål 2017

Medarbetare

Vår vision

2

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

Länstrafikens vision är ”Det naturliga sättet att resa i ett hållbart
samhälle”.

Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter
upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra
Kollektivtrafiken i länet.

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.

Vårt uppdrag

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

Verksamhetsutveckling

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

Ekonomi

Ett gott liv i ett livskraftigt län
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Aktiviteter

Våra viktigaste
mål 2015

Vårt nuläge

Perspektiv






Målgruppsanpassade
Marknadsinsatser
Företagsförsäljning
Uppföljning och revidering
av trafikutbud



För Region Kronoberg
För Länstrafiken
För avdelningarna

Kommunicera den
gemensamma målbilden

Ökat resande
Marknadsandelen ökar till 11,4 %
Länstrafiken NKI ökar till 67 %








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

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

Medarbetare



Invånare

Verksamhetsövergripande












Självfinansieringsgraden var
55,3 % 2014

Ekonomi

Utveckla närtrafikkonceptet
Upphandling av nytt ITsystem för Serviceresor
Översyn av regelverk för
Serviceresor och färdtjänst
Utvecklad trafik

3

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

Serviceresor NKI ökar till 85 %
Behålla och utveckla befintlig personal
Kollektivtrafiken har budget i balans

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

Verksamhetsutveckling
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84 % (helår 2014)
Värde saknas

NKI (Serviceresor)

NKI (Färdtjänsthandläggning)

11,3 % (helår
2014)

Marknadsandel

53,7 % januari –
augusti 2015

55,3 % (2014)
-

Målet uppfyllt
2014

Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik
skall vara minst 50 %

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

Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk
ram

Delårsrapport
augusti inom
ekonomisk ram

-

Data ej tillgänglig

Data ej tillgänglig

11,41 % (september
2014 – augusti
2015)

78 % (januari augusti 2015)

-

85 % (januari augusti 2015)

69 % (september
2014 - augusti 2015)

Nuläge

Bilbeläggning Serviceresor (resande per tur)

Ekonomi

71 % (helår 2014)

Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen

Verksamhetsutveckling

Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro

Nöjd Medarbetarindex

Medarbetare

66 % (helår 2014)

December 2014

NKI (Buss/tåg)

Invånare

Styrtal

Styrkort 2015

Prognos för
helåret 52,9 %

Målet för helåret
beräknas nås

Strax under
helårsmål

I nivå med
helårsmål

Överstiger
mål för 2015

Bedömning

Bokslut inom
ekonomisk ram

-

>50 %

11,4 %

80 %

85 %

67 %

Mål 2015

Bokslut inom
ekonomisk ram

4

Separata mål skall
fastställas i budget
2017

>50 %

11,7 %

90 %

91 %

85 %

69 %

Långsiktigt mål
2017

168

5

Sammanfattning punktlighet augusti 2015:
Punktligheten har under augusti försämrats jämfört med tidigare månader 2015, men har förbättrats jämfört med utfallet 2014. Som framgår av
diagrammet nedan var det ett antal fel på infrastrukturen som negativt påverkade punktligheten. En nedriven kontaktledning den 25 augusti påverkade
trafiken i stor omfattning. I början av månaden drabbades Öresundsförbindelsen av strömlöshet, vilket orsakade inställda och försenade tåg. Den 31
augusti var det totalstopp i Citytunneln i Malmö, vilket innebar att tågen fick omledas med förseningar som följd. Högst punktlighet har insatstågen i
Halland med 92,5 % och lägst sträckan Alvesta-Kalmar och insatstågen Malmö-Helsingborg på 85,1 %.

Punktlighet Öresundståg

Tester i full skala pågår med det upphandlade fordonstekniksystemet för den linjelagda busstrafiken. När systemet är i full drift möjliggörs ytterligare
kvalitetshöjande åtgärder.

Arbetet med att kvalitetssäkra den linjelagda busstrafiken går vidare. Bland annat fokuserar vi på rättidigheten (rätt avgång/ankomsttid).

Upphandlingen av nytt dirigeringssystem till Serviceresor pågår enligt plan. Utarbetandet av ett anbudsunderlag pågår. Arbetet är något försenat,
anbudsunderlaget planeras vara klart i mitten av september.

Arbetet med upphandlingen av skolskjuts/färdtjänst/sjukresor har startat. Möten med kommunala tjänstemän för arbetsgruppen och politiker för
styrgruppen har initierats och påbörjats.

Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick januari – augusti 2015 till 53,7 % vilket är lägre än för kalenderåret 2014 (55,3 %). Prognosen för
helåret är 52,9 %. Se bifogad tabell. Tappet av Resplus-biljetter har upphört juli/augusti. Dock ingen ökning jämfört med föregående period 2014.

Prognosen för helåret är ett överskott gentemot budget med 5,5 MKR.

Resultatet för perioden är 11,9 miljoner bättre än budget.

Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl januari - augusti 2015 och utfallet är totalt mycket positivt.

Sammanfattning av perioden
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Månadens utfall blev 87,3 % rättidighet plus 5 min.

6

170

Regularitet
Regulariteten för månaden hamnade på 98,6%

Krösatåg Syd

7

171

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

101,00%

Krösatåg Nord
Regulariteten för månaden hamnade på 98,6%.

dec-13
jan-14
feb-14
mar-14
apr-14
maj-14
jun-14
jul-14
aug-14
sep-14
okt-14
nov-14
dec-14
jan-15
feb-15
mar-15
apr-15
maj-15
jun-15
jul-15
aug-15

8
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sept -13-aug 14

2 947 251 resor
2 000 612 resor
4 948 092 resor

Växjö stadstrafik
Regiontrafik
Totalt

3 115 400 resor
2 007 968 resor
5 120 473 resor

sept -14-aug 15

Resandestatistik inte tillgänglig ännu. Mål 2015 är + 4 %.
Resandestatistik inte tillgänglig ännu. Mål 2015 är + 4 %
Resandestatistik inte tillgänglig ännu. Mål 2015 är + 4 %

Resandet avseende buss (exkl skolkort)

Öresundståg
Krösatåg Nord
Krösatåg Syd

5,7 %
0,4 %
3,5 %

Ökning

+3%
+1%
+2%

Mål 2015

Nuläge 85 % (januari – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet 2014 (84 %) och uppfyller målet
för 2015 (85 %).

NKI Serviceresor

Resandet 2015 jämfört med 2014:

Nuläge 69 % (rullande 12-månadersperiod september 2014 – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger
helårsresultatet 2014 (66 %) och målet för 2015 (67 %).

NKI buss/tåg

Kommentar styrkort:

1. Invånare

9
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8,43
8,50
8,75
8,15
8,68

Förarens bemötande
Förarens körsätt
Ren buss
Bussens temperatur
Utrustning i bussen

X
X
X
X
X

Resultat Aug 2015

Vår 2015

6,93
7,69
6,30
6,96

Område

Punktlighet
Tågpersonal
Fordon
Information

-

Höst 2015

-

Differens

7,8
7,8
6,8
7,3

Mål 2015

Resultatet redovisas i fyra huvudområden. Varje fråga bedöms på skalan 0–10, där 0 är det lägsta betyget och 10 det högsta:

10

Öresundståg
Kvalitetmätning ombord genomförs två gånger om året. Denna undersökning, som hittills i år har genomförts under perioden 2015-02-01 t.o.m. 201504-15, avser tågtrafiken på den svenska sidan och resor över Öresund. Resultatet av höstens mätning är ännu ej fastställt.

Skala 0-10. Ca 1 750 resenärer tillfrågas/år.

Resultat April 2015

Fråga

Linjetrafik buss
Utöver NKI-undersökningar görs även ombordundersökningar, då länstrafiken frågar resenärerna på plats vid det aktuella resetillfället, vilket betyg
man ger vid just den resan (avser endast resa med buss). Det är genomgående höga betyg, oavsett om man bryter ner det per entreprenör eller tar
totalen enligt nedan.

174

Öresundstågens kapacitet har utökats under helgerna på grund av stora resandevolymer med trängsel som följd.

Analyser av resandemönster för busstrafiken har gjorts månadsvis. Justeringar av fordonskapaciteten inom respektive tidtabellsperiod har gjorts
löpande. Beslut har fattats om ändringar i nattbusstrafiken, ändringar som genomförs under årets tredje tertial. Inkomna synpunkter beträffande
busstrafiken har funnits som underlag för planeringen av vintertidtabellerna med start i september (Växjö stadstrafik) respektive december
(regiontrafiken).

Uppföljning och revidering av trafikutbud

11

Under det första halvåret 2015 har vi tagit fram nytt marknadsmaterial samt uppdaterat företagsportalen. Vidare har vi genomfört kundbesök hos fler
större företag och myndigheter inom länet. Vi har även besökt Växjö kommun och det resulterade i ett samarbete som syftar till att erbjuda och införa
våra tjänster till samtliga förvaltningar. Under näringslivsdagen i Växjö deltog vi på seminarierna samt med broschyr i välkomstmappen som delades ut
till alla deltagare. Vi närvarade även vid Alvestas näringslivsträff tillsammans med ca 50 lokalföretag. Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten
av företagsförsäljningen är väldigt goda och det finns en efterfrågan på våra tjänster och produkter, jämför man första halvåret 2014 respektive 2015 så
har den totala försäljningen ökat med 87,5 procent. Framöver planerar vi att fortsätta med uppsökande verksamhet, utöka vårt lokala nätverk och våra
samarbeten samt genomföra en större marknadsföringskampanj.

Företagsbearbetning

Under det första halvåret har länstrafikens marknadsavdelning arbetat med insatser inriktade på regionbusstrafiken i de östra länsdelarna samt
aktiviteter för att stärka resandet från de mindre stationerna på Södra stambanan. Marknadsinsatserna har i det senare fallet inriktat sig på stationsnära
bostadsorter. Utöver detta har det genomförts marknadsaktiviteter säsongsberoende aktiviteter som reklamutskick för Sommarlovskortet och
information om tidtabellsskifte i Växjö Stadstrafik. Länstrafiken har även medverkat vid ett flertal lokala evenemang runt om i länet där vi informerat
om att resa kollektivt och sålt Resekort på plats, delat ut tidtabeller etc. för att fortlöpande jobba för att sänka tröskeln till resandet.

Målgruppsanpassade marknadsinsatser

Aktiviteter invånare
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•
•

•
•
•
•
•
•

NKI ökar med 4 procentenheter till 71 %. Resultatet ligger en bit över rikets genomsnitt på 63 %.
Nöjdheten hos våra resenärer ökar något vad gäller avgångstider och linjesträckning.
Resenärer tycker det är enkelt att köpa våra biljetter och kort. Nöjdheten hos kunderna ligger på 81 %. Bäst i landet!
Resenärer tycker att det är lätt att få information. Nöjdheten hos våra kunder ligger på 76 %.
Nöjdheten med planerad information sjunker för första gången under rikssnittet på 42 % och hamnar på 39 % för våra kunder.
Oplanerad information är ett område som resenärer generellt är mindre nöjda med, men för Länstrafiken Kronoberg märks här en liten
förbättring. Nöjdheten hos våra kunder ökar med 5 procentenheter till 26 %.
Kunskapen hos våra kunder ligger kvar på en ganska hög nivå och nöjdheten ligger på 75 % hos våra kunder.
Relevans, kunskap och produktfördelar är fortsatt de faktorer som driver resandet.

Sammanfattning

Tolv gånger per år ställs en mängd frågor, som bl.a. berör trafikutbud, prissättning, information, till slumpmässigt utvalda kronobergare. Nytt sedan
året är blocket resvanor. Månadsvis intervjuas ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15 – 75 år per telefon, såväl allmänhet (både resenärer och
icke resenärer) som kunder (resenärer). Resultatet presenteras i verktyget Kollektivtrafikbarometern.

Kollektivtrafikbarometern är en landsomfattande attityd- och resvaneundersökning som genomförs av landets trafikhuvudmän genom Svensk
Kollektivtrafik. Sedan ett antal år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometerns undersökningar. Resultatet publiceras
halvårsvis.

Resultat Kollektivtrafikbarometern januari – juni 2015

Trafikutbudet i tågtrafiken förändras i december genom att två nya dubbelturer startar på sträckan Växjö – Alvesta – Nässjö samt att vissa
omdisponeringar samtidigt görs på utbudet på sträckan Växjö – Alvesta – Nässjö – Jönköping respektive sträckan Växjö – Alvesta – Värnamo –
Jönköping i syfte att få en bättre fördelning av turerna samt att få kortare restid.

12

176

13

I diagrammen nedan redovisas andelen tillfrågade som är nöjda (betyg 4+5) baserat på alla som svarat på frågorna. "Riket" för de som reser kollektivt
minst en gång i månaden i hela riket. "Länet" står för samtliga intervjuade i Kronobergs län, oavsett om man reser kollektivt eller inte. "Kund "
redovisar de som åker minst en gång i månaden i Kronobergs län.

14
177

15
178

179

677

54

3 772

62 540

67 168

Jan‐aug 2015

Jan‐aug 2014

Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar
föregående månad.

1

03 Övertid

02B Kurs och konf

02 Timlön

01 Arbetad tid (månavl)

A Närvarotid

LTR/UTR

1. Närvarotid och frånvarotid 1

Länstrafiken & Uppdragsverksamhet trafik (LTR/UTR)

Obs! Jämförelsesiffror för 2014 saknas eftersom olika lönesystem använts.

Personalrelaterade nyckeltal

Delårsrapport augusti 2015

2. Medarbetare

16

180

Totalsumma

12 Ledig m lön 6 juni

08 Partiell föräldraledighet

07 Föräldraledighet

97 847

169

2 271

6 101

849

2 088

04 Tjänstledighet

06 Kompledig

1 854

03 Tillfällig fp

12 065

1 079

02A Studieled

05 Semester

4 205

30 680

7

118

01 Sjukfrånvaro

C Frånvarotid

06 Närvaro (ej arb prod)

04 Fyllnadstid

17

181

3

G4 Lokalv, tvätt o vaktm

2

140831

130831

Antalet anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i månaden.

78

2

G2 Tekn o IT‐tekn

Totalsumma

1

29

A3 Administratörsarb

G1 Ingenjör m fl

34

9

150831

A2 Handläggararb

A1 Ledningsarb

LTR/UTR

1. Antal anställda2

18

182

1

8

Visstidsanställda

Totalsumma

70

7

63

Heltid

78

8

70

1

2

1

4

A2 Handläggararb

A3 Administratörsarb

Totalsumma

2

1

1

2

2
1

1
9

5

3

1

60 61 63 65 Tot.

A1 Ledningsarb

LTR/UTR

150831

140831

130831

Tot. Deltid Heltid Tot. Deltid Heltid Tot.

Antal anställda som är 60 år eller äldre

7

Deltid

Tillsvidareanställda

LTR/UTR

150831

Antal anst Tillsvidare/Visstid o Del/Heltid

19

183

2

4

6

2

2

Totalsumma

1

1

1

G4 Lokalv, tvätt o vaktm

2

2

1

1

G1 Ingenjör m fl

1

1

A3 Administratörsarb

2

2

1

A2 Handläggararb

1

1

2

1

1

3

3

22

2

1

9

6

4

2015 2017 2019 2020 2021 2023 2024 2025 Tot.

A1 Ledningsarb

LTR/UTR

150831

Presumtiva pensioneringar 2015-2025

20

184

10,1

12,2

Trafiknämnd tot.

Region Kronoberg tot.

3,7

4,3

5,5

3,3

2,9

8,0

Tot. 1‐14 dgr >14 dgr

8,5 10,9

5,8

13,0

0,5

>14 dgr

Jan‐aug 2014

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till
anställningens sysselsättningsgrad

3

18,5

3,8

Tot. 1‐14 dgr

UTR Uppdragsverksamhet Trafik

LTR Länstrafiken Gemensamt

Centrum

Jan‐aug 2015

Sjukfrånvarodagar (kort lång) per snittanställd3

2. Hälsa och arbetsmiljö

21

185

1,7

8,6

4,6

5,1

UTR Uppdragsverksamhet trafik

Trafiknämnd tot.

Region Kronoberg tot.

Tot.

LTR Länstrafiken gemensamt

Centrum
2,1

5,5

6,5

10,4

K.

4,1

1,5

1,9

1,3

M.

Jan-aug 2015

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

4,5

Tot.

4,8

K.

3,6

M.

Jan-aug 2014

Procent
jan
330 UTR 2015 6,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

feb mar apr maj jun jul aug sep
9,9 9,3 5,5 9,0 7,8 10,9

UTR
Sjukfrånvaro i procent, per månad
(innevarande månad)

okt

22

nov dec

186

Procent

jan
310 LTR 2015 2,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

feb mar apr maj
4,5 2,6 1,5 1,0

jun
1,1

jul aug sep
0,3

LTR
Sjukfrånvaro i procent, per månad
(innevarande månad)

okt

nov

procent
LtK 2011
LtK 2012
LtK 2013
LtK 2014
RK 2015

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
jan
4,9
4,5
5,1
5,0
5,3

feb
5,3
5,1
5,6
5,6
6,7

mar
5,4
4,9
4,5
5,3
6,2

apr
4,3
4,1
4,8
4,9
5,0

maj
4,1
4,1
4,2
4,3
4,7

jun
3,3
3,4
3,5
3,6
4,5

jul
2,5
2,9
3,2
3,1
3,8

aug
3,4
3,4
3,8
3,7

sep
4,5
4,0
4,5
5,0

okt
4,2
4,4
4,8
4,9

nov
4,3
4,6
4,7
4,5

23

dec
4,3
4,2
4,5
5,0

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie
arbetstid, per innevarande månad
o år

187

1 193

417
64

92
320
80

973
0

14

220
0
207

310 LTR Länstrafiken gemensamt
(Alla)
(Alla)
(Alla)
(Alla)
(Alla)

Summa av Arb_timmar
Kolumnetiketter
Radetiketter
201501
A Närvarotid
01 Arbetad tid (månavl)
02 Timlön
02B Kurs och konf
03 Övertid
04 Fyllnadstid
C Frånvarotid
01 Sjukfrånvaro
02A Studieled
03 Tillfällig fp
04 Tjänstledighet
05 Semester
06 Kompledig
07 Föräldraledighet
08 Partiell föräldraledighet
12 Ledig m lön 6 juni
Totalsumma
Sjukintervall Länstrafik (Trafiknämnden) jan‐aug 2015

Centrum
BasenhetText
Delenhettext
Basenhetbokf
Delenhetbokf
Transbelopp

Arbtim o trans sjukintervall Trafiknämnden januari – augusti 2015

201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 Totalsumma
5 836 5 559 6 638 6 131 5 955 6 053 3 628
40 018
5 431 5 244 6 401 5 904 5 705 5 678 3 303
37 667
299
288
212
198
158
312
311
1 985
38
2
40
67
25
12
26
56
54
14
266
13
3
35
9
60
1 934 1 646 1 373 1 437 1 820 4 762 2 527
16 472
204
309
122
63
96
49
19
862
84
84
212
154
108
212
130
155
112
1 175
337
352
320
160
168
192
40
1 889
493
258
221
350
589 3 672 1 903
7 566
167
45
46
124
90
53
28
553
393
374
394
385
530
432
188
3 112
128
154
162
143
137
186
153
1 127
80
24
104
7 770 7 205 8 010 7 567 7 775 10 815 6 155
56 491

24
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Summa av Arb_timmar

Radetiketter
A Karensdag
B Dag 2‐14
C Dag 15‐59
Totalsumma
268
569
24
862

För Region Kronoberg
För Länstrafiken
För avdelningarna

Länstrafiken har i augusti haft en heldags kick-off för all personal där huvudtemat var ”arbetsglädje, motivation och det egna bidraget till detta”.
Dagen avsåg främst det interna arbetet inom Länstrafiken, men kommer sannolikt att märkas även ut i övriga delar av organisationen över tid. Bland
annat arbetade personalen gruppvis med sju olika frågeställningar och resultatet av de inkomna synpunkterna kommer att ligga till grund för fortsatt
utvecklingsarbete.





Kommunicera den gemensamma målbilden

Aktiviteter Medarbetare

Kommentar: En person långtidssjukskriven pga. Stressrelaterad sjukdomsbild inom handläggningen. För övrigt inget anmärkningsvärt.

310 LTR Länstrafiken gemensamt
(Alla)
(Alla)
(Alla)
(Alla)
(Alla)

Centrum
BasenhetText
Delenhettext
Basenhetbokf
Delenhetbokf
Transbelopp
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Nuläge 11,41 % (rullande 12-månadersperiod september 2014 – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger
helårsresultatet 2014 (11,3 %) och målet för 2015 (11,4 %).

Marknadsandel

Den enda större planerade trafikförändringen för det kommande trafikåret sker i samband med tidtabellsskiftet i december 2015 då tågtrafiken för
Krösatåg Nord (Växjö – Alvesta – Nässjö) utökas med 2 dubbelturer/vardag till totalt 10 dubbelturer/vardag.

När vi har fått resanderäkningar för samtliga trafikslag kommer trafiken att analyseras och reviderade uppföljningsplaner att upprättas.

Verksamhetsutveckling arbetas det med i ett flertal ”skikt”. Samtlig trafik som är spårbunden, har egna grupper som arbetar med
försäljning/marknadsföring, produktion och kostnad/intäktsuppföljning.

Verksamhetsutvecklingen 2016 – 2018 är i hög grad beroende av kommande beslut om Budget 2016 – 2018 samt Trafikförsörjningsprogram 2015 –
2025.
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Resandet utvecklas ännu inte lika positivt som förväntat. Tyvärr har vi ännu inte någon total resandestatistik för tågtrafiken under 2015.
Resanderäkningar sker nu i höst. Resandet i Växjö stadstrafik fortsätter att utvecklas bra, utvecklingen är nu + 5,7 % för rullande 12-månadersperiod
september 2014 – augusti 2015 jämfört med tidigare motsvarande period (exklusive skolkort). Motsvarande siffra för regiontrafiken är + 0,4 %.

Kommentar:

(i telefon i beställningscentralen). Nuläge 78 % (januari – augusti 2015). Resultatet för perioden överstiger helårsresultatet
2014 (71 %) och ligger strax under målet för 2015 (80 %). Schemaändringar samt byte av telefonisystem har gett effekt.

Kundnöjdhet väntetid

Kommentar styrkort:

3. Verksamhetsutveckling
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-Anders Henriksson från Region Kronobergs upphandlingsavdelning är projektledare, Jessica Gunnarsson är ansvarig för Serviceresors räkning.
-Publiceringsdatum har flyttats fram från månadsskiftet maj/juni och är nu planerat till mitten av september. Anledningen till detta är bristande
personalresurser på IT-avdelningen i samband med flytten till Nygatan samt att projektet inte har haft högsta prioritet hos upphandlingsavdelningen.
-Utvärdering av inkomna anbud planeras att genomföras i första halvan av november.
-Tilldelningsbeslut planeras att vara klart i början av december.
-Uppstart och implementering nytt system planeras till jan-april 2016.
-Det nya systemet planeras att tas i full drift 1 maj 2016.

Ett nytt verksamhetssystem för Serviceresor ska upphandlas.

IT-upphandling

Status aktiviteter/utvecklingsprojekt Serviceresor hösten 2015

Stadstrafiken i Växjö har haft två tidtabellsskiften, då smärre revideringar gjorts, eftersom tidigare gjorda satsningar genererar en fortsatt positiv
resandeutveckling. Regionbusstrafiken har ett skifte i december, varför arbetet med ändringar som då kan göras är påbörjat. Tekniken för
trafikledningen i Alvesta har haft en testperiod tillsammans med leverantören. Steg för steg har funktioner tillkommit men systemet är ännu inte
godkänt.

Utvecklad trafik

Utveckla närtrafikkonceptet
Arbetet med att utveckla ett nytt koncept har fortsatt. Två avstämningar har gjorts med trafiknämnden. Genomförandet är beroende av en
teknikupphandling på serviceresor samt beslut om Budget 2016 - 2018. Beslut om nytt koncept ska kunna tas i god tid innan tekniken finns på plats.

Aktiviteter Verksamhetsutveckling
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-Jessica Gunnarsson och Chatarina Karlsson ansvarar för projektet..
- Uppstartsmöte för planering av den fortsatta processen genomfördes 1/9.
-Resenärsrådet skulle ha inkommit med sina synpunkter vid möte 8/9, denna punkt hanns inte med och fick skjutas upp till resenärsrådets nästa möte
11/11.
- En intern arbetsgrupp med representanter från Serviceresor och från Region Kronobergs färdtjänsthandläggning kommer att träffas vid 18/9 för att
diskutera synpunkter från sina respektive verksamheters perspektiv.
- Nätverksgruppen med tjänstemän från kommunerna ska inkomma med sina synpunkter, datum för detta ska sättas vid möte 23/9.
- Därefter kommer Jessica Gunnarsson och Chatarina Karlsson att skriva ett förslag till nytt regelverk.
-Utkast till förslag till nytt regelverk kommer att skickas ut till resenärsrådet för att de ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.
-Förslag till beslut planeras att presenteras för trafiknämnden som informationspunkt vid trafiknämndens möte 10/12.

Översyn av regelverket för riksfärdtjänst

-Jessica Gunnarsson och Chatarina Karlsson ansvarar för projektet.
- Nätverksgruppen med tjänstemän från kommunerna inkom med sina synpunkter vid möte 10/6.
- Uppstartsmöte för planering av den fortsatta processen genomfördes 1/9.
-Resenärsrådet inkom med sina synpunkter vid möte 8/9.
- En intern arbetsgrupp med representanter från Serviceresor och från Region Kronobergs färdtjänsthandläggning kommer att träffas vid 18/9 för att
diskutera synpunkter från sina respektive verksamheters perspektiv.
- Därefter kommer Jessica Gunnarsson och Chatarina Karlsson att skriva ett förslag till nytt regelverket, utkast till förslag planeras vara klart 10/10.
-Utkast till förslag till nytt regelverk kommer att skickas ut till resenärsrådet för att de ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget.
-Förslag till beslut planeras att presenteras för trafiknämnden som informationspunkt vid trafiknämndens möte 6/11.

Översyn av regelverket för färdtjänst

- Jessica Gunnarsson och Maria Magnusson Evertsson från Region Kronobergs hälso-och sjukvårdsdel ansvarar för projektet.
- Uppstartsmöte för planering av processen genomfördes 1/9.
-Nätverksgruppen med tjänstemän från kommunerna ska inkomma med sina synpunkter vid möte 23/9.
- En intern arbetsgrupp med representanter från Serviceresor och från Region Kronobergs hälso-och sjukvårdsdel kommer att träffas vid tre tillfällen
för att diskutera synpunkter från sina respektive verksamheters perspektiv. Datum för arbetsgruppens träffar är 29/9, 6/10 och 20/10.
- Resenärsrådet ska inkomma med sina synpunkter vid möte 11/11.
-Därefter kommer Jessica Gunnarsson och Maria Magnusson att skriva ett förslag på förändringar i regelverket.

Översyn av regelverket för sjukresor
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Trafiknämnden har 2015-06-24 beslutat att ge trafikdirektören i uppdrag att utarbeta förslag till en långsiktig
strategi för att öka täckningsgraden.

Självfinansieringsgrad 2017

Prognosen för helåret är ett överskott gentemot budget med 5,5 MKR.

Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick januari – augusti 2015 till 53,7 % vilket är lägre än för
kalenderåret 2014 (55,3 %). Prognosen för helåret är 52,9 %. Se bifogad tabell.

Självfinansieringsgrad totalt

Kollektivtrafik inom ekonomisk ram

Data är ej tillgänglig.

Bilbeläggning Serviceresor

Kommentar styrkort:

Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse med 5,5 MKR.

Resultatet för perioden är 11,9 MKR bättre än budget.

Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl januari - augusti 2015 och utfallet är totalt mycket positivt.

Sammanfattning ekonomi:

4. Ekonomi
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Trafiknämnden har därför 2015-06-24 beslutat att ge trafikdirektören i uppdrag att utarbeta förslag till en långsiktig strategi för att öka
täckningsgraden.
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Länstrafiken har ett beslutat mål, som säger att täckningsgraden (självfinansieringsgraden) för trafiken inte får understiga 50 %. Något övre mål är inte
satt. För att i framtiden kunna fortsätta den utveckling som sker inom kollektivtrafikresandet, vilket kommer att innebära investeringar i fler fordon
och högre produktion, är det viktigt att täckningsgraden (självfinansieringen) ökar. En rimlig bedömning är att på sikt öka målet till 60 %. Detta skulle
då innebära att man då har dels ett undre mål, dels ett övre. Därutöver skall delmål för respektive trafikslag tas fram.

Upprätta mål för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag fr.o.m. Budget 2017

En regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter sker inför att respektive månadsrapport/delårsrapport upprättas. Vid varje sammanträde med
trafiknämnden redovisas dels intäkter och dels resande för de olika trafikslagen. Självfinansieringsgraden för respektive trafikslag följs upp månadsvis.
Ett problem under 2015 har varit att nya resanderäkningar för tågtrafiken endast genomförs under hösten vilket kan innebära att intäkterna mellan de
olika tågsystemen kommer att omfördelas något. Detta påverkar dock inte de totala intäkterna.

Regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter

Sedvanliga färdbeviskontroller har genomförts i Växjö Stadstrafik, Regiontrafiken samt ombord på Öresundstågstrafik och Krösatåg. Antalet
kontrollavgifter som utfärdats har varit lågt vilket betyder att resandet utan eller med felaktiga färdbevis i länet är mycket ringa. Länstrafiken har även
genomfört en kostnads- och intäktsanalys avseende linjelagd busstrafik 2014. Uppföljning av de olika systemen som påverkar intäkterna har även skett
i enlighet med fastställd internkontrollplan.

Arbeta med intäktssäkring

Aktiviteter Ekonomi
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Resultatet för respektive kostnadsslag januari – augusti 2015 samt prognos för helåret 2015 framgår av nedanstående tabell:
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Växjö stadstrafik resultat för perioden följer budget med ett mindre underskott med 0,2 MKR. Både intäkter och kostnader ligger under budget.
Både kostnader och intäkter ökar i samband med den nya tidtabellen som startar i september. Prognosen för helåret är ett negativt resultat med 2,5
MKR sämre än budget, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat. Även under 2014 låg intäkterna lägre än budgeterat. Budget 2015 upprättades
innan utfallet för 2014 var känt. Resandet i stadstrafiken fortsätter dock att öka, resandeökningen för perioden september 2014 – augusti 2015 var +
5,7 % jämfört med motsvarande tidigare period (exklusive skolkort).

Krösatåg Syd ligger 2,9 miljoner sämre än budget, vilket huvudsakligen beror på lägre intäkter än budgeterat. Trafiken startade i december 2013 och
även under 2014 låg intäkterna lägre än budgeterat. Budget 2015 upprättades innan utfallet för 2014 var känt. Prognosen för helåret är ett negativt
resultat med 4,0 MKR sämre än budget, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat.

Öresundstågs resultat för perioden är ca 9,8 miljoner bättre än budget. Intäkterna följer budget relativt väl efter åtta månader medan kostnaderna är
betydligt lägre jämfört med budget. Detta gäller framförallt kostnader för ersättningstrafik samt tungt underhåll. Prognosen för helåret är ett positivt
resultat med 10 MKR bättre än budget. Eftersom nya resanderäkningar för tågtrafiken genomförs under hösten kan det innebära att intäkterna mellan
de olika tågsystemen kommer att omfördelas något. Detta påverkar dock inte de totala intäkterna.

Kommentarer beträffande större avvikelser:
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Länstrafikens Kansli
LTR Teknik och omkostnader
LTR Marknadsföring
LTR Utredningsuppdrag
KTR Regiontrafik
KTR Växjö stadstrafik
KTR Älmhult stadstrafik
KTR Krösatåg Nord
KTR Krösatåg Syd
KTR Öresundståg
KTR Kust till kust‐banan
KTR Pågatåg
Vidarefakt tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
Sjukreseadministration
Färdtjänsteavdelning
Abonnerad skolskjuts
Totalsumma

(mnkr)

Resultaträkning exkl proj

‐1 757,0
‐3 440,4
‐458,9
0,0
‐9 086,4
‐4 484,7
‐93,6
‐1 369,2
‐3 021,8
‐550,8
‐84,3
‐124,5
8,1
‐183,0
‐134,1
0,0
‐52,7
966,1
‐23 867,4

Utfall

‐2 085,3
‐2 013,7
‐220,0
0,0
‐8 275,6
‐4 319,5
‐150,4
‐1 301,3
‐2 302,9
‐1 573,7
‐84,3
‐132,4
0,0
‐208,3
0,0
0,0
‐4,9
0,0
‐22 672,4

Budget

Månad - Augusti

Trafiknämnden januari ‐ augusti 2015

328,3
‐1 426,7
‐238,9
0,0
‐810,8
‐165,3
56,8
‐68,0
‐718,9
1 022,9
0,0
7,9
8,1
25,3
‐134,1
0,0
‐47,8
966,1
‐1 195,0

Differens

‐14 114,4
‐13 719,8
‐2 772,1
‐216,4
‐69 193,3
‐38 734,3
‐652,7
‐10 767,7
‐21 327,1
‐2 233,6
‐675,0
‐996,0
8,1
‐1 550,1
1,5
0,0
0,0
‐1 407,9
‐178 350,7

Utfall Ack

‐16 306,2
‐15 774,1
‐3 630,8
‐416,7
‐70 009,5
‐38 578,9
‐1 203,3
‐10 410,0
‐18 423,3
‐12 050,4
‐674,7
‐1 059,3
0,0
‐1 666,7
0,0
0,0
‐0,5
0,0
‐190 204,4

Budget Ack

Ackumulerat 2015

2 191,8
2 054,3
858,7
200,3
816,2
‐155,4
550,6
‐357,7
‐2 903,8
9 816,8
‐0,3
63,3
8,1
116,6
1,5
0,0
0,5
‐1 407,9
11 853,8

Differens

‐24 454,0
‐23 829,0
‐7 130,0
‐1 000,0
‐106 677,0
‐59 880,0
‐1 805,0
‐15 615,0
‐27 635,0
‐18 345,0
‐1 012,0
‐1 589,0
0,0
‐2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
‐291 471,0

2015

Årsbudget

Prognos

0,0

1 100
1 800
0
0
‐1 000
‐2 500
600
‐500
‐4 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
5 500
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Helår Budgetavv.
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Fel! Ogiltig länk.
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197
0,0
0,0
-3,3

-1,2

0,0
-2,8

Resultat

Varav:
Bemanningskostnader

0,0

-2,6
-50,3
-56,1

-3,3
0,0
0,0
0,0

32,0
0,0
22,7
1,6
56,2

0,0

-60,6
-0,2
-63,6

-2,8
0,0
0,0
0,0

39,0
0,0
22,7
0,8
62,5

Projekt

Trafikkostnader m.m.
Avskrivningar och internränta
SUMMA KOSTNADER

Kostnader
Personalkostnader

Landstingsersättning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Intäkter
Trafikintäkter m.m.

Resultaträkning exkl proj Månad -Aug
(mnkr)
Utfall Budget

0,5
0,0
0,0
0,0

7,0
0,0
0,0
-0,8
6,2

0,0
0,5

-1,2

0,0

-58,0
50,1
-7,4

Diff

0,0
-22,2

11,9

0,0

-473,0
-1,6
-496,8

-22,2
0,0
0,0
0,0

309,5
0,0
190,2
9,9
509,6

0,0
-25,7

0,0

0,0

-456,5
-3,3
-485,5

-25,7
0,0
0,0
0,0

283,7
0,0
190,2
12,4
486,4

0,0
3,5

11,9

0,0

-16,5
1,7
-11,3

3,5
0,0
0,0
0,0

25,8
0,0
0,0
-2,5
23,3

Avvikelse

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
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,00
-22,2

11,9

0,0

-473,0
-1,6
-496,8

-22,2
0,0
0,0
0,0

309,5
0,0
190,2
9,9
509,6

0,0
-38,6

0,0

0,0

-705,0
-4,9
-748,5

-38,6
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0

0,0

439,7
0,0
291,5
18,6
749,9 0,0

1,1

5,5

0

14,8
0,0
15,9

1,1
0,0
0,0
0,0

-10,4
0,0
0,0
0,0
-10,4

2014 ÅrsutfaRullande Årsbudget Över Prognos
2015
Vp Helår
Jan-Aug 2014 12 mån

Byt centrum i OByt centrum i Olap H80

Ackumulerat 2015
Jan-Aug Budget Diff

Resultatuppföljning (mnkr)
Centrum:
Hela Trafiknämndens verksamhet
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35
198

36
199

200
0,0
0,0
-1,2

0,8

0,0
-0,9

Resultat

Varav:
Bemanningskostnader

0,0

-1,2
0,0
0,0
0,0
-0,6
-10,7
-12,5

10,9
0,0
0,0
1,6
12,5

0,0

-0,9
0,0
0,0
0,0
-9,6
0,0
-10,6

10,6
0,0
0,0
0,8
11,3

Projekt

Trafikkostnader m.m.
Avskrivningar och internränta
SUMMA KOSTNADER

Kostnader
Personalkostnader

Landstingsersättning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Intäkter
Trafikintäkter m.m.

Resultaträkning exkl proj Månad -Aug
(mnkr)
Utfall Budget
Diff

0,0
0,3

0,8

0,0

0,3
0,0
0,0
0,0
-9,0
10,7
1,9

-0,4
0,0
0,0
-0,8
-1,2

0,0
-8,3

-1,4

0,0

-8,3
0,0
0,0
0,0
-109,3
0,0
-117,6

106,5
0,0
0,0
9,7
116,2

0,0
-9,6

0,0

0,0

-9,6
0,0
0,0
0,0
-110,2
-0,3
-120,1

107,7
0,0
0,0
12,4
120,1

Ackumulerat 2015
Jan-Aug Budget

Resultatuppföljning (mnkr)
Centrum:
330 Uppdragsverksamhet trafik
Diff

0,0
1,3

-1,4

0,0

1,3
0,0
0,0
0,0
0,9
0,3
2,5

-1,2
0,0
0,0
-2,8
-4,0

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
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,00
-8,3

-1,4

0,0

-8,3
0,0
0,0
0,0
-109,3
0,0
-117,6

106,5
0,0
0,0
9,7
116,2

0,0
-14,4

0,0

0,0

-14,4
0,0
0,0
0,0
-175,5
-0,5
-190,3

171,7
0,0
0,0
18,6
190,3

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

2014 ÅrsutfallRullande Årsbudget Överens. Prognos
Jan-Aug 2014 12 mån
2015
Vp
Helår

Avvikelse
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201
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203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219
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Vårt uppdrag

Vår vision

Regionservice medverkar till ett livskraftigt Kronoberg genom kundanpassad
service med kvalitet, kompetens och engagemang.

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Långsiktiga mål 2017





Årlig kostnadseffektivisering på minst 2 procent
Nya servicetjänster som skapar kundnytta, med positiv nettoeffekt
Rätt kompetens
Målen i miljöprogrammet

Långsiktiga strategier





Ekonomi: Planera och följa upp med utgångspunkt från förbättringar för
kund och kostnadseffektiviseringar.
Kund: Öka vår kunskap om kundens behov, och förenkla för kunden
Verksamhetsutveckling: Effektivisera och samordna.
Medarbetare: Skapa ett gott arbetsklimat och en förändringsbenägen
organisation där alla är delaktiga i utvecklingen.

Respekt för
människan

Kund

Medarbetare

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

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

Verksamhetsövergripande
Perspektiv
Vårt nuläge

Kund





Nöjda kunder för
flertalet servicetjänster
Ambition att öka
kunskap om kundens
behov
Potential att avlasta
kunderna
Behov av tydligare
uppdrag

Medarbetare





Verksamhetsutveckling
 Kontinuerligt
förbättringsarbete
 Aktivt arbete enligt
miljöprogrammet
 Samarbets- och
samordningspotential
 Behov att förbättra
avvikelsehantering

Behov att öka
delaktigheten
Hög sjukfrånvaro för
vissa grupper
Få vakanser och relativt
lättrekryterat, men brist
för vissa funktioner.
Behov att anpassa
kompetens

Mål 2015







Nya servicetjänster som skapar kundnytta med positiv nettoeffekt
Ökad kompetens
Effektiviserade och samordnade processer
Delmål i miljöprogrammet
Ekonomi i balans

Aktiviteter



Samordnade
kunddialoger.
Nya tjänster
Samordnad service i
regionhuset.
Flytt av personal,
utrustning etc till
regionhuset.



Se projektplaner







Aktuella
handlingsplaner





Analysera orsaker och
vidta åtgärder för att
sänka sjukfrånvaron.
Införa kompetensbaserad
rekrytering.






Ta fram tjänstekatalog.
Ta fram säkra mätmetoder.
Införa förvaltning för de
system som stödjer service.
Förbättra
dokumenthantering

Ekonomi
 Ekonomiskt överskridande
 Effektiviseringar som kan
möjliggöra införande av nya
servicetjänster
 Potential att tydliggöra
prissättningen








Se projektplaner
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Se projektplaner



Aktiviteter för att minska
mediaförbrukningen.
Aktiviteter för att öka
andelen ekologisk kost.
Aktiviteter för att
effektivisera källsortering
och avfallshantering.
Aktiviteter för ekonomi i
balans
Se projektplaner

Styrkort 2015
Styrtal

Nuläge aug 2015

Prognos/bedömning

Mål 2015

Långsiktigt mål
2017

Kund

Best practice ranking – placering
Stödjer mål 2015:1

- Säkerhet och
bevakning JA
- Personalmåltider
NEJ
- Textilhantering
NEJ

Nettoeffekt av införda tjänster –
timmar/kronor/tjänster
Stödjer långsiktigt mål och mål 2015:2
Obligatorisk för berörda enheter

- Patienttransporter
Augusti: 3,31
tjänster
- Genomfört
”sommarpaketet”
- Förrådshantering
– se ekonomiavsnittet

Städkvalitet
Stödjer målet med vårdrelaterade infektioner

Klarar mål säkerhet
och bevakning.
Klarar ej mål
personalmåltider och
textilhantering.
Kommer att ersättas
med annat styrtal
2016.
Klarar mål
patienttransporter.
Klarar ej mål
förrådshantering

Övre tredjedelen

Övre fjärdedelen

Frigöra för vården:
Patienttransporter
2520 tim (600 tkr)
Förrådshantering
7980 tim (1,9 mnkr)

Enligt
överenskommelse i
kommande
verksamhetsplaner

Visuell bedömning,
Lokalvården avd.ch +
kund

Prognos saknas

Jan-aug: 5,0 %
(jan-aug 2014: 5,1 %)
Jan-aug: 4,3 dagar
(jan-aug: 2014: 3,1
dagar)

Klarar målet

5,2 %

4,8 %

Klarar målet

4,6 dagar

4,2 dagar

Medarbetare

Minska sjukfrånvaron – andel av arbetad tid
Stödjer långsiktiga mål
Minska korttidssjukfrånvaro – dagar per
snittanställd
Stödjer långsiktiga mål
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Interna utvecklingsmöjligheter regionservice – antal
medarbetare
Stödjer mål rätt kompetens
Förstår verksamhetsplan på sin nivå (avd, VO,
process, regionservice ledning) – andel
Stödjer regionens mål delaktiga medarbetare
Rekrytera och introducera rätt kompetens –
snittandel och tid
Stödjer långsiktigt mål och mål 2015:3

11 st

Klarar målet
Kommer att ersättas
med annat styrtal 2016
Klarar målet

20-30 st

20-30 st

75 % medarbetarna
100 % cheferna

100 % medarbetarna
100 % av cheferna

Följer
introduktionsplanerna
Undersökning pågår

Ska ta fram måltal

X % på godkänd
nivå efter 3 mån, 6
mån och 9 mån.

X % på godkänd nivå
efter 3 mån, 6 mån
och 9 mån.

87 %

Klarar i huvudsak
målet. Några
aktiviteter kommer att
pågå även 2016

100 %

100 %

2%

2 % årligen

75,6 % medarbetare
91 % cheferna

Verksamhetsutveckling

Aktiviteter enligt vpl – andel tidplan
Stödjer mål 2015:1
Ekonomi

Kostnadseffektivisering – kronor och andel
Stödjer långsiktigt mål: P1

Se avsnitt ekonomi

Ekonomiskt resultat – kronor
Visar att vi har effektiviserade 2014 för att ha rätt
kostnadsnivå i år
Ekologisk kost – andel
Stödjer miljöprogrammet
Förbrukning av el – kWh/m2
Stödjer miljöprogrammet
Förbrukning av värme – kWh/m2
Stödjer miljöprogrammet
Förbrukning av vatten - m3/m2
Stödjer miljöprogrammet
Förbrukning av fjärrkyla: kWh/m2 BRA
Stödjer miljöprogrammet

- 3,0 mnkr

- 3,0 mnkr

0

0

48,5 %

Klarar målet

50 %

60 %

Jan-aug 2015:
- 4,1 %
Jan-aug 2015:
+ 0,8 %
Jan-aug 2015:
+ 1,4 %
Jan-aug 2015:
- 19,3 %

Klarar målet

91,1 (-1 %)

88,3 (-4 %)

Klarar målet

95,3 (-1 %)

92,4 (-4 %)

Svårt att nå målet

0,523 (-1 %)

0,507 (-4 %)

Klarar målet

24,8 (-1 %)

24,3 (-3 %)
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Sammanfattning av perioden






Nöjda kunder som har behov att ytterligare vårdnära servicetjänster.
Infört förrådshantering av förbrukningsmaterial på 11 enheter.
Minskad långtidssjukfrånvaro och ökad korttidssjukfrånvaro.
Mycket aktiviteter med anledning av regionbildningen.
Ett ekonomiskt resultat på -3,0 mnkr, och en prognos på -3,0 mnkr som beror på kostnader för avtal transporter
och MA-depån samt personal, porto, svinn textilier och minskade intäkter restaurangerna.

6
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1. Kund
Förrådshantering av förbrukningsmaterial och patienttextilier
Kunderna är nöjda med servicetjänsten och önskar att den införs hos flera enheter under hösten.
Materialhanteringskostnaderna har blivit högre än tidigare beräknats.
Patienttransporter
Servicetjänsten, som infördes förra året, är mycket uppskattad av personal och patienter Enligt kundnöjdhetsmätning är
kunderna/brukarna mycket nöjdare än snittet för övriga sjukhus i landet. Enligt beräkningar frigör patienttransporterna
flera tjänster för vården. Ytterligare potential finns att öka nyttjandegraden.
Vårdnära servicetjänster under året
Nya kundbehov under året innebär att regionservice har avlastat vården under semesterperioden, bl a med vårdens del av
SIV-städning (hemgångsstädning, smittstädning, patientnära städning), färdigställande av frukostfrallor till patienter på
Ljungby lasarett, transport av labprover och patientsängar till/från driftservice, liksom utökad avfallshantering.
Regionbildningen
Regionbildningen har inneburit ombyggnader och installation i Regionhuset samt planering och genomförande av flytt till
Nygatan. En ny samordnad serviceorganisation finns nu i Regionhuset.

7
242

2. Medarbetare
Närvarotid och frånvarotid 1
RGS
A Närvarotid
01 Arbetad tid (månavl)
02 Timlön
02B Kurs och konf
03 Övertid
04 Fyllnadstid
06 Närvaro (ej arb prod)
09 Facklig ledighet
09 Jour/beredskap (läk)
C Frånvarotid
01 Sjukfrånvaro
02A Studieled
03 Tillfällig fp
04 Tjänstledighet
05 Semester
06 Kompledig
07 Föräldraledighet
08 Partiell föräldraledighet
10 Övrig frånvaro
12 Ledig m lön 6 juni
Totalsumma

Jan-aug 2015
444 809
420 463
15 435
431
5 425
1 006
1 608
441
0
135 643
27 134
1 646
2 739
12 827
75 707
1 241
10 003
3 175
35
1 136
580 452

Jan-aug 2014
478 611
454 233
14 408
1 308
5 060
830
2 279
469
24
149 648
31 058
4 027
2 337
14 760
78 992
1 341
14 105
2 988
42
0
628 260

Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda
närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad.
1
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Antal anställda2
RGS/SEC
A1 Ledningsarb
A2 Handläggararb
A3 Administratörsarb
B7 Usk, skötare m fl
B9 BMA, cytodiagn
D4 Dietist
D5 Rehab o föreb, övr
E1 Soc o kur arb
G1 Ingenjör m fl
G2 Tekn o IT-tekn
G3 Köks- o måltidsarb
G4 Lokalv, tvätt o vaktm
Totalsumma

150831
32
73
31
1
0
0
0
0
9
57
82
153
438

140831
33
62
33
1
0
1
0
0
7
53
78
143
411

130831
37
96
74
1
1
1
1
1
6
51
79
142
490

Antal anst Tillsvidare/Visstid o Del/Heltid
RGS/SEC
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalsumma

150831
140831
130831
Deltid Heltid Tot. Deltid Heltid Tot. Deltid Heltid Tot.
66
336 402
69
310 379
84
379 463
13
23 36
8
24 32
10
17 27
79
359 438
77
334 411
94
396 490

2

Antalet anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i månaden.
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Antal anställda som är 60 år eller äldre
150831
RGS
A1 Ledningsarb
A2 Handläggararb
A3 Administratörsarb
G1 Ingenjör m fl
G2 Tekn o IT-tekn
G3 Köks- o måltidsarb
G4 Lokalv, tvätt o vaktm
Totalsumma

60

61 62 63 64 65 66 Tot.
2
2
1

2
2

3 1
2 2
5 4
15 11

2
1
1
1
3
8

3
1
1
3
5
13

2
1

1

3
2
6

1
2

2

2
11
6
1
6
12
19
57

Presumtiva pensioneringar 2015-2025
150831
RGS
A1 Ledningsarb
A2 Handläggararb
A3 Administratörsarb
B7 Usk, skötare m fl
G1 Ingenjör m fl
G2 Tekn o IT-tekn
G3 Köks- o måltidsarb
G4 Lokalv, tvätt o vaktm
Totalsumma

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tot.
2
1
2
1
1
7
2
3
2
2
2
1
1
1
4
2
20
1
1
2
1
4
1
4
14
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
2
2
12
3
3
1
2
2
5
8
2
1
27
2
5
3
4
5
11
4
4
6
5
49
2
6
13
8
11
15
18
17
14
14
15 133

Kommentar: Ökningen av antal anställda beror på att tjänster tillsatts enligt plan bland annat inom IT. Rekryteringsläget
inom RGS är gott, det finns dock vissa befattningar inom fastigheter och IT där det är svårare att rekrytera den kompetens
som arbetsgivaren söker.
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Sjukfrånvarodagar (kort lång) per snittanställd3
Centrum

Jan-aug 2015
Tot. 1-14 dgr >14 dgr

Jan-aug 2014
Tot. 1-14 dgr >14 dgr

RGS Regionservice

12,6

4,3

8,3 13,7

3,1

10,7

14,9

2,4

12,4

12,2

3,7

8,5 10,9

2,9

8,0

Servicecentrum
Region Kronoberg tot.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Jan-aug 2015
Centrum

Tot.

K.

Jan-aug 2014

M.

Tot.

K.

M.

RGS Regionservice

5,0

5,7

4,0

5,1

6,0

3,7

Region Kronoberg tot.

5,1

5,5

4,1

4,5

4,8

3,6

3

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under
perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad
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Sjukfrånvaro i procent, per månad
(innevarande månad)
8,0
7,0

Procent

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

jan
020 SEC 2013 6,1
020 SEC 2014 6,1
020 RGS 2015 5,7

feb mar apr maj jun
7,3 5,6 5,5 6,0 4,9
6,8 6,6 5,1 4,7 4,2
6,4 5,8 4,6 4,6 4,9

jul aug sep okt nov dec
3,7 5,3 5,8 5,6 5,6 4,4
3,3 4,4 5,4 5,9 4,8 4,9
3,3

Kommentar: Arbetet med att sänka sjukfrånvaron inom RGS har pågått under flera år och gett resultat. Den långa
sjukfrånvaron minskar i jämförelse med samma period 2014, däremot ökar den korta sjukfrånvaron. Det finns ingen större
skillnad i hur korttidssjukfrånvaron fördelar sig åldersmässigt. Några enheter har efter tre frånvarotillfällen pga. sjukdom
påbörjat rehabutredning/hälsosamtal via FHV.
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3. Verksamhetsutveckling
Aktiviteter enligt verksamhetsplanen
Av aktiviteterna/projekten i verksamhetsplanen är 87 % i fas. Någon aktivitet har blivit förlängt medan några aktiviteter
kommer att ingå i ordinarie verksamhet.
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4. Ekonomi
Regionservice visar ett underskott på 3,0 mnkr efter augusti månad. Prognos för helår – 3,0 mnkr.
Centrum:
Resultaträkning exkl proj

(mnkr)
Intäkter
Patientavgifter
Såld vård inkl tandvård
Landstingsersättning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Avvikelse

020 Servicecentrum
Månad - August
Utfall

Budget

Ackumulerat 2015
Diff Jan-Aug

Budget

Diff

2014
JanAug

Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos
2014

12 mån

2014

Vp

Helår

0,0
0,0
-0,3
49,2
48,9

0,0
0,0
-0,3
40,6
40,3

0,0
0,0
0,0
8,7
8,6

0,0
0,0
4,3
340,1
344,5

0,0
0,0
4,4
327,8
332,2

0,0
0,0
0,0
12,3
12,3

0,0
0,0
-18,6
353,4
334,8

0,0
0,0
-19,0
529,1
510,2

0,0
0,0
4,0
515,8
519,8

0,0
0,0
-19,0
511,2
492,3

-15,4
0,0
0,0
-0,1
-15,8

-15,5
0,0
0,0
-0,1
-13,1

0,1
0,0
0,0
0,0
-2,8

-134,7
0,0
0,0
-0,5
-120,8

-129,3
0,0
0,0
-0,5
-109,1

-5,4
0,0
0,0
0,0
-11,7

-138,1
0,0
0,0
-0,5
-118,3

-208,0
-0,2
0,0
-0,9
-184,8

-204,6
-0,2
0,0
-0,8
-187,3

-205,7
0,0
0,0
-0,8
-168,6

-11,7
-43,0

-11,7
-40,3

0,0
-2,7

-93,2
-349,1

-93,2
-332,1

0,0
-17,1

-76,4
-333,3

-117,0
-510,7

-133,7
-526,6

-116,9
-492,1

0,0

-19,0

Projekt

0,3

0,0

0,3

1,9

0,0

1,9

0,2

0,3

2,1

0,0

0,0

0,0

Resultat

6,2

0,0

6,2

-3,0

0,0

-3,0

1,5

-0,5

-5,0

0,0

0,0

-3,0

0,0
-15,5
-0,2

0,0
-15,3
-0,2

0,0
-0,2
-0,1

0,0
-133,1
-1,2

0,0
-127,5
-1,1

0,0
-5,6
-0,1

0,0
-135,8
-1,4

0,0
-203,8
-2,6

0,0
-201,2
-2,3

0,0
-202,7
-2,1

Kostnader
Personalkostnader
Köpt utomlänsvård
Hyrpersonal
Läkemedel
Övriga kostnader
Avskrivningar och
internränta
SUMMA KOSTNADER

Varav:
Bemanningskostnader
Utbildning och resor
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0,0

16,0
16,0

-6,0

-13,0

-6,0
0,0

Resultatförändringen från föregående månad beror främst på



kompensation för extraordinära kostnader för regionbildningen, vilken uppgick till drygt 7 mnkr
minskade intäkter restaurangerna

Analys av RGS totala resultat
BOKFÖRT RESULTAT
Ej reglerad budget från fd ltk o rfss till serviceavdelningen regionhuset Nygatan
Justerat resultat

- 2 956 tkr
400r
-2 556 tkr

Underskottet består av följande poster:
Odefinierad diff förändring semesterlöneskuld
Portokostnader (f d länssjukvården) projekt pågår ang. rationalisering och fördelning
Transporter från samt abonnemangskostnad materialförråd Karlskrona
Nya E-tjänstekort pga plattformsbyte,
Överskridande personalkostnader, kost, lokalvård och televäxeln
Minskad försäljning restaurang Strandbjörket
Överskott energibudget
Svinnkostnad textil

PROGNOS

-1 300 tkr
- 400 tkr
- 500 tkr
- 400 tkr
- 1 500 tkr
- 450 tkr
+ 1 300 tkr

- 500 tkr
- 800 tkr
- 770 tkr
-400 tkr
- 1 500 tkr
- 200 tkr
+1 500 tkr
- 300 tkr

Prognosen för året beräknas till – 3,0 mnkr pga följande:






Materialhanteringskostnader vad gäller abonnemang MA-depån, transporter Karlskrona-Växjö,
Överskridande personalkostnader inom flertal VO:n pga hög korttidssjukfrånvaro och överanställning
semestervikarier.
Portokostnader.
Svinnkostnader för textilier
Minskade intäkter restaurangerna
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Underlag för

ANALYS

Analys av resultat per VO
Verksamhetsområde
VO lokalvård
VO kost o restauranger
VO service 2020
VO fastigheter
VO IT
VO central service
TOTALT

Resultat (tkr)
- 769
- 1 204
- 665
+ 1 798
+ 267
- 2 392
- 2 956

kommentar
Överanställningar pga svårigheter att planera semesterperiodens uppdrag
Minskad försäljning Restaurang Strandbjörket, ej reglerad budget regionhus
Transporter från samt abonnemangskostnad materialförråd Karlskrona
Energikostnader
Överskott personalkostnader
Odef förändring sem löneskuld, portokostnader, plattformsbyte telefoni
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Följande mall som tagits fram i EY benchmarkingprogram har använts för att beräkna frigjord
vårdtid på de enheter regionservice övertagit/kommer överta materialhanteringen.

2A.1 - Materialförsörjning
Tid som vårdpersonal lägger på processen inom Vårdavdelningar
Generella förutsättningar för genomförd tidsstudie
- Tidsstudier har genomförts inom NLL (2013 )och VGR (2010-2012), totalt 6 sjukhus och 20 vårdenheter (vårdavdelningar & Mottagningar)
- Vårdenheterna har Närförråd och vårdenhetsförråd i varierande antal med olika placering
- Tidsstudierna är genomförda före eventuella FM lösningar införts
- Genomsnittligt antal vårdplatser är beräknat till 22 vårdplatser per vårdavdelning
- För vårdenheter som har hjälp av FM organisationen med materialförsörjningen måste särskilda beräkningar göras för att värdera den återstående vårdtiden
- Försiktighetsprincipen har styrt vid tidsangivelser för att säkerställa att inga överskattningar av vårdens tider görs
Material
Arbetsmoment

Textil
Tim per vecka på
ert sjukhus

Tim. per vecka Kommentar till tidsstudie/moment
och enhet enligt
tidsstudie

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4

Beställa/Kontrollera
Kontrollera närförråd
Beställning av varor enhetsförråd
Påfyllning av förråd
Uppackning enhetsförråd
Påfyllning närförråd
Uttag ur förråd
Fylla på stickvagn/stomivagn
Uttag ur närförråd
Övriga uttag ur enhetsförråd
Adm. & stödjande rutiner

1,9
0,9
1,0
3,3
1,0
2,3
6,0
2,4
1,0
2,6
0,9

4.1
4.2

Lagervård
Avvikelsehantering, ersättning

0,4
0,2

4.3
4.4
4.5

Sortimentsadm/-styrning
Information/kommunikation
Attest & fakturahantering

0,2
0,1
-

(Summering)

1,9
0,9
1,0
3,3
1,0
2,3
2,6
2,6
0,9

Placerade precis utanför patientrum
För användning/ej till annan lagerplats
Byte av streckkodsetiketter, byte av hyllplatser
etc.
Ex. anskaffa ny vara då leverans inte skett i tid
Ex. Identifiera ersättningsartikel för utgången
artikel

0,4
0,2
0,2
0,1

OBS: Ingen tidsstudie, uppskattas till 0 tim. Lägg
till avvikelse om vården lägger tid på detta.

6,0
12,1
8,70
Av ovanstående uppräknade arbetsmoment vad gäller förbrukningsmaterial, har regionservice på CLV för närvarande
övertagit arbetsuppgifter motsvarande 8,70 tim/vecka. Därutöver arbetsuppgifter vad gäller textilhantering patientpersedlar
motsvarande 6,0 tim/v, alltså totalt 14,70 tim/vecka för en vårdavdelning.
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Helårseffekt 2016 för de 19 enheter där förrådshanteringen är införd/kommer införas under 2015.
FÖRRÅDSHANTERING - FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Index per typ av verksamhet
1. Vårdavdelningar
2. Mottagningen
3. Opererande enheter
4. Serviceenhet
5. övrig vård och diagnostik

index
1,0
0,7
5,0
0,1
0,1

tim/typ antal enheter tom 31/8 antal enheter hösten 2015
8,70
5
5
6,09
4
2
43,50
0
1
0,87
0,87
1
10
8
Totalt antal frigjorda tim
Motsv 250 kr tim

FÖRRÅDSHANTERING - PATIENTTEXTILIER (op = personaltextilier)
Index per typ av verksamhet
index
tim/typ antal enheter tom 31/8 antal enheter hösten 2015
1. Vårdavdelningar
1,0
6,00
5
5
2. Mottagningen
0,2
1,20
4
1
3. Opererande enheter
1,0
2,00
1
2
4. Serviceenhet
5. övrig vård och diagnostik
0,2
1,20
1
11
8
Totalt antal frigjorda tim
Motsv 250 kr tim

tim/år
4524
1900
2262
0
45
8731
2182830

tim/år
3120
312
312
0
62
3806
951600

Frigjorda vårdtimmar 12 537 motsvarar hittills ca 7 tjänster (med en årsarbetstid på 1680 tim) eller 3,1 mnkr.
Beräknad helårskostnad uppgår till 1,8 mnkr på de enheter som implementeras under 2015. Avsatta medel för
materialhanteringen är 800 tkr.
När materialhanteringen är införd på i nuläget planerade 60 enheter (CLV, LL) beräknas den årliga driftskostnaden uppgå till
3,6 mnkr. I frigjord vårdtid motsvarar detta ca 20 tjänster. På Ljungby lasarett hanterar lokalvården redan patienttextilierna.
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Genomförda projekt maj till augusti 2015 – VO Informationsteknik
Projektnr
P635
P637
P622

Projektnamn
HLR till kompetensregistret
Införande av Stråldossystem (DoseWatch)
Flytt telerum LL
Cosmic servicepack 8.04

Typ
Litet
Litet
Litet
Litet

P547

Antivirus - utredning Trend-produkter och MS
Endpoint Protection inför nytt avtal

Litet

P618
P589
P591
P593

Cosmic arbetsprocesser på akutmottagningen
RgK – Datakom Förbindelser
RgK – Telefoni
RgK – Webbplattform

Utlåning av resurser för att se och beskriva möjligheter i befintligt Cosmic
Litet
för att ersätta akutjournalen på papper.
Litet
Litet
Mellan Extern webbplats för Region Kronoberg. Ej internwebb.

P621

Anpassning av verksamhetskatalog (Crossborder) Litet

P562
P627
P474
P632

Förstudie Mobimed integration med Cosmic
Utbyte RSA-server
Server - Citrix: Ny plattform
FlexLab och Sympathy - Workflow Monitor
(QlickView)

Litet
Litet
Stort
Litet

P696
P598

Uppgradering Eyes'n Hands
RgK - Kundcenter, Serviceresor, Trafikledning

Litet
Uppgradering krävs för att kunna fortsätta scanna fakturor.
Mellan

P695

Kort beskrivning

Rättningar i Cosmic. Framförallt prestanda i Remisshanteringen.
Möjlighet att fortsätta använda integrationen i Cosmic till ny version av
SIL.

Ger möjlighet att hantera personer som saknar svenskt person/samordningsnummer enligt de regler/krav som finns från Inera.
Mobimed är ambulansverksamhetens övervaknings- och journalsystem.
Produktionsstatistikmodul för FlexLab (kemisystem) och Sympathy
(patologens system) i egen QlikViewmiljö.

19
254

P665
P657
P590

Nytt brandlarm CLV (Ersätta SM3)
Certifiering och installation av server för lagring
av instrumentdata
RgK – Epost

Litet

Fastigheter har ett befintligt brandlarmsystem som betjänar CLV och
Teleborg VC. Detta är av fabrikat Niscayah som tidigare hette Securitas
och numera heter Stanley.
Det befintliga presentationssystemet SM3 finns på central server LT 164.
SM3 fungerar inte på windows 7 och behöver bytas ut till nytt system
benämnt UNISON.

Litet
Litet
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Kundval och privata vårdgivare
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Vårt uppdrag

Vår vision

Uppdatera och utveckla uppdragsspecifikation och ekonomiska
regleringar för Vårdval Primärvård, tandvård och Vårdval Hud.
Leda arbetet inom Allmänmedicinskt Kunskapscentrum (AMK)
Administrera Privata vårdgivare.
Utföra fördjupade medicinska granskningar Vårdval Primärvård.
Utgöra stödfunktion för utförare i vårdval, tandvård och Privata
vårdgivare.

Långsiktiga mål 2017



Enheten har väldefinierade kommunikationsvägar med beslutande
organ och är en viktig samtalspartner i samband med strategiska
beslut inom Regionen.
Bemanningen är fullgod och långsiktigt säkrad för att kunna fullgöra
uppdraget.

Långsiktiga strategier




Verka för deltagande i relevanta arbets- och beslutsgrupper.
Arbeta efter en strukturerad bemanningsplan.
Utveckla nationella samverkansformer inom avdelningens
kompetensområden
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Ett gott liv i ett livskraftigt län

Respekt för
människan

Medborgare

Medarbetare

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

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

Styrkort 2015
Styrtal

Nuläge aug 2015

Prognos
bedömning

Mål 2015

Långsiktigt mål
2017

Medborgare
Fördjupade medicinska granskningar (VVPv)

5 st utförda

6 st ska utföras 2015.
Arbetet pågår.
Medarbetare från Region
Kronoberg deltar i nationell
arbetsgrupp.

Fortsätter och fördjupas.
För breddning krävs
tillskott av nya kompetenser
(ex fysioterapeut,
psykosocial kompetens).

Ökat antal. Ökad nationell
samstämmighet angående hur
granskningarna genomförs.

Granskning/uppföljning av privata vårdgivare (PrivVg)

Följs upp, men granskas ej
medicinskt.

Följs upp, men granskas ej
medicinskt.
Medarbetare från Region
Kronoberg deltar i nationell
arbetsgrupp.

Uppdrag från revisionen för
extern granskning

Kontinuerlig uppföljning och
granskning

Antal hembesök till patienter ≥ 65 år som har svårt att uppsöka vården
(VVPv)

3 468 st genomförda

5 600 st för 2015

10 000 st per år

Motsvarande medicinskt
behov.

Telefontillgänglighet 0 dagar (VVPv)

93,2%

94,0%

99 %

99 %

Läkarbesök inom primärvård 7 dagar (VVPv)

90,4%

91,0%

95 %

97 %

Barn och ungdomar kommer på uppsatt ny
tandläkarundersökning.(revision) (TV)

94 %

94 %

90 %

95 %

Antal personer med rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig
tandvård som nås av reformen (TV)

58,9%

85,0%

90 %

95 %

Förtroende för vår primärvård enligt nationella patientenkäten (VVPv)

Region Kronoberg deltog i
2015 års mätning men
resultatet är ännu inte
redovisat.

Toppresultat

Toppresultat

Toppresultat

Listning över länsgränserna (VVPv)

Möjlighet för listning och
registrering genomförd.

Arbetet med regelverk och
nationell listningstjänst är
ännu inte påbörjat.

Regelverk och nationell
listningstjänst
implementeras.

Implementerad och
utvärderad.
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Styrtal

Nuläge augusti
2015

Prognos
bedömning

Mål 2015

Långsiktigt mål
2017

Verksamhetsutveckling
Samverkansöverenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget
Kronoberg med tillhörande rutin angående bedömning av tandhälsa i
samband med placering enligt Socialtjänstlagen eller Lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (TV)

Överenskommelsen har
fastställts

Överenskommelsen har
fastställts

50% får bedömd tandhälsa

95% får bedömd tandhälsa

Delaktighet i utveckling och implementering av patientprocesser (VVPv)

Strokeprocessen och
cancerprocesser påbörjade.

Strokeprocessen och
cancerprocesser påbörjade.

Tre processer genomförda
och implementerade

10 processer genomförda och
implementerade

Utveckling av Privera, ersättningssystem (PrivVg)

Påbörjat

Pågående

Pågående

Välfungerande

Psykologisk kompetens på vårdcentraler (VVPv)

Finns

Finns

Stärks

Möter medborgarnas behov

Uppföljning ur ett jämställdhetsperspektiv (VVPv)

Påbörjat

Utvecklas ytterligare

Utvecklas ytterligare

Redovisning av samtliga
nyckeltal ur ett
jämställdhetsperspektiv

Uppföljning ur ett jämställdhetsperspektiv (TV)

Finns i redovisning till SoS
och SKL

Finns i redovisning till SoS
och SKL

Utvecklas ytterligare

Redovisning av samtliga
nyckeltal ur ett
jämställdhetsperspektiv

Införandet av ny kunskap och nya metoder ska ske strukturerat i hela
organisationen så att dessa omsätts i praktisk handling och kommer
kronobergarna och patienterna tillgodo.

Otillräckligt

Påbörjat

Önskat läge

Genomsyrar hela
verksamheten

Kvalitetsuppföljning för invånarnas aktiva val i 1177

Arbete planeras nationellt
och följs regionalt

Arbete planeras nationellt
och följs regionalt

Arbete pågår nationellt och
anpassas regionalt

Genomfört

För vårdvalet totalt är det
otillräckligt

För vårdvalet totalt är det
otillräckligt

Full täckning

Full täckning

Prognos

Ekonomi
Uppräkning av vårdersättning, barnhälsovårdsersättning och ersättning
för förebyggande vård så att det motsvarar befolkningsökningen (VV)
Budget i balans (PrivVg)

+ 5,2 mnkr

Budget i balans (VVPv)
VV Pv
+ 8,0 mnkr
VV Hud + 6,7 mnkr
Budget i balans (TV)

- 0,7 mnkr

+ 5,1 mnkr

Budget i balans

Budget i balans

Prognos
VV Pv + 2,6 mnkr
VV Hud + 7,2 mnkr

Budget i balans

Budget i balans

Prognos

Budget i balans

Budget i balans
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- 2,8 mnkr

Sammanfattning av perioden
Vårdval Kronoberg – primärvård
Nytt datalager har skapat mycket merarbete för att kvalitetssäkra och justera rapporter.
Nyckeltalsgruppen har gått igenom alla nyckeltal till Uppdragsspecifikationen.
Medicinskt fördjupade granskningar pågår på sex vårdcentraler.
Avveckling av vårdcentralen Hälsans hus i Åseda skedde den 12 juli.
Före sommaren gav den politiska ledningen i uppdrag till regiondirektören att ta fram en ny ersättningsmodell med målsättningen 20 % CNI.
Vårdval hud
Avonova Specialistvård Hud AB och Dr Bihis hudmottagning AB har av regionstyrelsen godkänts som vårdgivare i Vårdval hud.
AMK
Ny koordinator i AMK är Mattias Rööst. AMK:s koppling till klinisk forskning stärks.

Listning över länsgränserna
Vid årsskiftet infördes möjligheten att lista sig i annat län. Antalet utomlänare som valt att lista sig på någon vårdcentral i länet uppgick den siste
augusti till 1 217st. För dessa listade utgår ingen kapitering, utan vårdcentralen erhåller ersättning för utförda besök och då enligt utomlänstaxan.
Vid samma tidpunkt fanns det 151st kronobergare registrerade som listade i annat län, den totala siffran är sannolikt betydligt högre då information
saknas från ett antal län.
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3. Verksamhetsutveckling
Utfall 2015
jan-aug

Utfall 2014
jan-aug

Utfall 2013
jan-aug

Läkarbesök

169 758

171 108

176 527

- varav jourbesök

12 301

12 034

12 105

- varav nybesök

93 805

92 465

97 470

Besök annan vårdgivare

206 143

202 436

201 228

Totalt antal besök i vårdvalet

375 901

373 544

377 755

Besvarade samtal TeleQ*

323 614

309 873

324 134

Telefontillgänglighet i %

93,2%

97,5%

98,9%

Besök inom 7 dagar i %

90,4%

93,2%

94,1%

Vårdval Primärvård

Diff. 15/14 Diff. 14/13
-1 350
267
1 340
3 707
2 357
13 741
-4,3%
-2,8%

-5 419
-71
-5 005
1 208
-4 211
-14 261
-1,4%
-0,9%

Diff. 15/14
Diff.
%
14/13 %
-0,8%
2,2%
1,4%
1,8%
0,6%
4,4%
-4,3%
-2,8%

-3,1%
-0,6%
-5,1%
0,6%
-1,1%
-4,4%
-0,1%
-0,4%

Diff.
15/13 %
-3,8%
1,6%
-3,8%
2,4%
-0,5%
-0,2%
-5,7%
-3,7%

Kommentar:
Det totala antalet besök i vårdvalet har ökat, sett över tid och det är besöken hos annan vårdgivare som står för detta medan läkarbesöken blivit färre.
Utvecklingen kan ses som följd av förändrat arbetssätt inom primärvården/och att antalet kompetenser ökat i gruppen ”annan vårdgivare”. I reella tal
har läkarbesöken sedan 2013 minskat med 6 769 besök, medan besöken hos övriga vårdgivare ökat med 4 915 besök.
Utifrån utfallen på tillgänglighetsmåtten innevarande period kan det bli svårt att uppnå målen för 2015 som är 99,0 % i Telefontillgänglighet 0 dagar och
95,0 % i andelen Läkarbesök inom primärvård 7 dagar.
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Utfall
2015

Utfall

jan - aug

apr - dec

Läkarbesök

5 037

3 618

Besök annan vårdgivare

3 039

3 200

Totalt antal besök i vårdvalet

8 076

6 818

Vårdval Hud

2014

Kommentar:
På grund av att Vårdval hud startade förste april 2014 saknas jämförelser för perioden april – januari i år.
Jämfört med utfallet 2014 har det fr.o.m. februari 2015 tillkommit en ny privat vårdgivare.
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Privata vårdgivare
- specialistvård

- sjukvårdande
behandling

Besök, läkare med vårdavtal
Besök, läkare med ersättning enligt
lag
Delegerade besök hos sjuksköterskor

7219

7 374

10 068

9 779

12 504

3 959

3 504

4 355

3 274

3 256

3 755

24 796

24 787

1 095

Diff 15/14 Diff 14/13 Diff 15/13
%
%
%

-155

-3,9%

-2,1%

-5,9%

289

-2 725

3,0%

-21,8%

-19,5%

455

-851

13,0%

-19,5%

-9,1%

18

-499

0,6%

-13,3%

-12,8%

22 732

9

2 055

0,0%

9,0%

9,1%

1 069

1 083

26

-14

2,4%

-1,3%

1,1%

0

0

463

0

-463

0,0%

-100,0%

-100,0%

Psykoterapeut

604

123

993

481

-870

391,1%

-87,6%

-39,2%

Läkarbesök

365

357

370

8

-13

2,2%

-3,5%

-1,4%

Besök annan vårdgivare

899

669

1 535

230

-866

34,4%

-56,4%

-41,4%

Läkarbesök

169

155

176

14

-21

9,0%

-11,9%

-4,0%

Besök annan vårdgivare

634

639

585

-5

54

-0,8%

9,2%

8,4%

52 803

51 557

55 925

1 246

-4 368

2,4%

-7,8%

-5,6%

Sjukgymnastik, vårdavtal
Naprapat
Barnmorska

Flyktingpsykiatri

6 940

Diff
14/13

-279

Sjukgymnastik, ersättning enligt lag

Capio Psykiatri

Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013
Diff 15/14
jan-aug
jan-aug
jan-aug

Kommentar:
Det totala antalet besök hos de privata vårdgivarna har ökat jämfört med motsvarande period i fjol, men når inte upp till 2013 års nivå. Orsaken är
främst ett avtal med barnmorska som inte fått någon intressent vid dess upphörande 2013, samt att även en läkare med nationell taxa inom
barnmedicin upphört med sin etablering under 2013. För att kompensera detta bortfall erhåller Barn och kvinnocentrum bidrag från anslaget för
Privata vårdgivare, se kommentar under punkten Ekonomi. Under perioden har två avtal upphört. Avtalet med en psykiatrisk mottagning upphörde
2015-07-01 och avtalet med en läkare inom ÖNH, 2015-08-31.
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Utfall 2015
jan-aug

Utfall 2014
jan-aug

Utfall 2013
jan-aug

9 857

10 357

10 590

-500

-233

-5%

-2%

-7%

- Folktandvård

27 230

26 009

25 404

1 221

605

5%

2%

7%

Totalt antal barn 3-19 år

37 087

36 366

35 993

721

373

2%

1%

3%

Antal med intyg om nödvändig tandvård

3 803

3 834

3 835

-31

-1

-1%

-0,2%

-1%

Antal som tackat ja till en
munhälsobedömning i hemmet

1 919

1 933

1 932

-14

1

-1%

0,5%

-1%

Antal som fått en avgiftsfri
munhälsobedömning i hemmet

1 128

1 249

917

1 128

332

90%

36%

23%

2 121

2 072

1 498

49

574

2%

38%

42%

Antal som fått tandvård som led i en
sjukdomsbehandling
S-tandvård

549

534

289

15

245

3%

85%

90%

Antal som fått tandvård vid långvarig
sjukdom
F-tandvård

184

118

24

66

94

56%

392%

667%

Tandvård

Diff 15/14 Diff 14/13

Diff 15/14 Diff 14/13 Diff 15/13
%
%
%

Barn- och ungdomstandvård
Antal listade barn- och ungdomar 3-19 år
- Privattandvård

Uppsökande verksamhet

Särskilda tandvårdsstödet
Antal som fått Nödvändig tandvård
N-tandvård

Kommentar:
Utvecklingen inom tandvårdsdelen motsvarar den förväntade med fler listade barn- och ungdomar och fler som får behandling enligt det särskilda
tandvårdsstödet. Vad gäller den uppsökande verksamheten redovisas en minskning jämfört med motsvarande period 2014. På helårsbasis förväntas
dock även den uppsökande verksamheten öka då arbetet kan fördelas vid olika tider under året.
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4. Ekonomi
Totalt Vårdval, Privata Vårdgivare och Tandvård
Mnkr

Utfall
2014

Ackumulerat Prognos
2015 jan-aug helår

Vårdval Primärvård

-3,5

8,0

2,6

Vårdcentral olistade

-2,3

-0,7

-1,4

AMK

0,6

-0,1

0,0

Vårdval Hud

4,8

6,7

7,2

Vårdval Hud gemensamt

-0,6

2,2

-1,4

Privata vårdgivare

10,9

5,2

5,1

Tandvård

-1,6

-0,7

-2,8

8,3

20,6

9,3

Totalt

Ovan redovisas ett utfall på totalt +9,3 för Kundval och privata vårdgivare. Egentligen är resultatet något bättre + 12,3 om man beaktar att Vårdval Hud
gemensamt används för avstämning intern budget som inte motsvaras av någon transaktion. Nedan redovisas utfallet uppdelat per område med
kommentarer.
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Resultatuppföljning (mnkr)
Vårdval - primärvård
Reslutaträkning exkl proj

(mnkr)
Intäkter
Verksamhetens intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Hälso- och sjukvårdspeng
Besöksersättning
Avståndstillägg
Tilläggsersättning
AT/ST-ersättning
Täckningsgrad
Momskompensation Privat VC
Ers barnhälsovård
Ers förebyggande vård
Övriga bidrag
SUMMA KOSTNADER
Resultat

Ackumulerat 2015
jan-aug
Budget
diff

6 974
6 974

7 660
7 660

466 689 465 751
8 186
11 207
9 598
9 627
22 581
27 275
18 291
18 291
469
318
25
0
19 188
19 943
12 635
12 865
2 271
3 359
559 931 568 636
-552 957 -560 976

2014
jan-aug

-686
-686

6 267
6 267

Årsutfall Årsbudget Utfall %
2014
2015
av budget

Prognos
helår

Avvikelse

9 490
9 490

11 490
11 490

61%
61%

11 490
11 490

0
0

-938 453 465 681 018
3 021
6 436
9 698
29
9 621
14 440
4 694
25 457
39 985
0
16 984
26 176
-151
784
691
-25
48
50
755
18 019
27 302
230
12 490
18 771
1 088
1 623
2 435
8 705 544 927 820 564
8 019 -538 660 -811 074

698 626
16 811
14 300
40 912
27 437
477
0
29 914
19 298
5 039
852 814
-841 324

67%
49%
67%
55%
67%
98%
0%
64%
65%
45%
66%

701 520
12 865
14 360
40 500
27 437
530
25
28 936
19 010
5 039
850 221
-838 731

-2 894
3 946
-60
412
0
-53
-25
978
288
0
2 593
2 593

Kommentar:
I besöksersättningen ingår dels ersättning för extern provtagning som ger ett överskott på 0,3 mnkr. Dels ersättning för hemsök till patienter 65 år och
äldre som ger ett överskott på 3,6 mnkr. Ersättningen för hembesök är ny fr o m i år och målet om 10 000 patienter kommer inte att uppfyllas.
Ersättning för särskilda boenden, som ingår i tilläggsersättningen, kommer ge ett överskott på 0,4 mnkr. Även ersättningen för barnhälsovård ger ett
överskott då antalet födslar är lägre förhållande till budgeterat, 1 mnkr.
Hälso- och sjukvårdspengen däremot förväntas ge ett underskott på totalt 2,9 mnkr och är kopplat till förväntad, inte kompenserad,
befolkningsökning.
För Vårdval Primärvård beräknas ett totalt överskott på 2,6 mnkr.
12
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Resultatuppföljning (mnkr)
Vårdval Kronoberg - vårdcentraler olistade
Resultaträkning exkl proj

Ackumulerat 2015

(mnkr)
Verksamhetens intäkter
Hälso- och sjukvårdspeng
Tilläggsersättning
Ers barnhälsovård
Ers förebyggande vård

jan-aug

SUMMA INTÄKTER

2014
jan-aug

budget

Årsutfall Årsbudget
2014
2015

Prognos
helår

diff

291
5
712
38
1 046

0
0
0
0
0

291
5
712
38
1 046

545
10
666
35
1 256

695
16
991
58
1 759

0
0
0
0
0

600
10
1 070
60
1 740

1 360
25
37
291
0
1 712

0
0
0
0
0
0

-1 360
-25
-37
-291
0
-1 712

2 190
157
80
285
13
2 725

3 287
175
117
464
19
4 062

0
0
0
0
0

2 500
50
120
470
10
3 150

-666

0

-666

-1 469

-2 303

0

-1 410

Verksamhetens kostnader
Köp av vård
Off finansierad privat vård
Verksamhetsanknutna tjänster
Läkemedel, sjukv artiklar och medicinskt mtrl
Övriga tjänster
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Kommentar:
Ovan redovisas kostnader och intäkter för två grupper av invånare i länet, dels nyinflyttade och nyfödda vilka ännu ej gjort något aktivt val av
vårdcentral, dels de invånare som utnyttjat möjligheten att lista sig i ett annat län.
Den första gruppen varierar i antal över månaderna mellan 450 - 900, beroende på nyinflyttade och nyfödda. Gruppen listade i andra län som finns
registrerade i systemet sedan i juni uppgår i augusti till 151st. En nationell listningstjänst saknas så vi är beroende av att få information från andra
landsting om vilka kronobergare som valt att lista sig där. Den informationen saknas från t ex Skåne, varför antalet listade i andra län sannolikt är
betydligt högre. Deras kostnader syns då inte här, utan belastar den vårdcentral i länet där de senast var listade. För 2015 beräknas ett underskott på
1,4 mnkr. Prognosen för köpt vård är osäker då utfallet tom augusti i år är betydligt lägre än föregående år, trots den nya möjligheten att lista sig i
andra län. Framdeles kan dock det utfallet förväntas öka om/när informationen från andra län/regioner förbättras.
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Resultatuppföljning (mnkr)
Vårdval - AMK
Resultaträkning exkl proj

(mnkr)
Intäkter
Verksamhetens intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Kostnad för personal
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
Resultat

jan-aug
2015

Årsbudget Utfall %
2015
av budget

Prognos
helår

Avvikelse

805
805

1 169
1 169

69%
69%

1 425
1 425

256
256

441
475
916

892
277
1 169

49%
171%
78%

661
764
1 425

231
-487
-256

-111

0

0

0

Kommentar:
Under Allmänmedicinskt kunskapscentrum redovisas kostnaderna dels för verksamheten i det gemensamma forum för allmänmedicin som AMK utgör,
dels kostnaderna för utbildningar finansierade av Primärvårdens utbildningsgrupp. Verksamheten beräknas hålla sig inom kostnadsramen.
Kostnader och intäkter för arrangerade utbildning redovisas i tabellen. Dessa intäkter och kostnader ska inte påverka AMK.
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Resultatuppföljning (mnkr)
Vårdval - hud
Resultaträkning exkl proj

(mnkr)
Intäkter
Verksamhetens intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
AT/ST-ersättning
Enst läk ssk besök vårdval hud
Ers vårdepisoder vårdval hud
Läkemedel, sjukv art och med mtrl
Övrigt
SUMMA KOSTNADER
Resultat

Ackumulerat 2015
jan-aug Budget
diff

Årsutfall Årsbudget Utfall %
2014
2015
av budget

Prognos
Avvikelse
helår

161
161

242
242

-81
-81

0
0

362
362

44%
44%

260
260

-102
-102

0
2 766
3 508
0
0
6 273

477
5 050
5 705
1 822
7
13 062

477
2 285
2 197
1 822
7
6 788

0
2 728
3 190
0
5 918

715
7 460
8 427
2 734
11
19 347

0%
37 %
42 %
0%
0%
32%

0
4 500
4 092
0
11
8 603

0
2 960
4 335
0
0
7 295

-6 113

12 820

6 708

-5 918

18 985

32%

8 343

7 193

Kommentar:
Vårdval hud startade 1 april 2014 varför någon jämförelse för innevarande period i år med motsvarande period i fjol inte är relevant. Verksamheten
pågick från starten till förste februari i år med endast en vårdaktör, den offentliga Hudkliniken. Från 1 februari i år har tillkommit en privat vårdgivare
på deltid. Ytterligare två aktörer har godkänts varav en startar i oktober. Prognosen för verksamheten är baserad på tre vårdgivare där läkarna har
varierande tjänstgöringsgrad.
Resultatet för perioden är för högt då budgeten för AT/ST–ersättning och läkemedel ligger fel. Hänsyn har tagits till detta i prognosen då budgeten
ska flyttas till Vårdval Hud gemensamt där också utfallet bokas.
Med dessa ofullständiga förutsättningar beräknas verksamheten ge ett överskott på 7,2 mnkr.
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Resultatuppföljning
Vårdval Hud gemensamt
Resultaträkning exkl proj
(mnkr)
Verksamhetens intäkter
SUMMA INTÄKTER
Verksamhetens kostnader
Köpt vård
Vårdavtal hudläkare privat enhet
Medicinsk service
Läkemedel, sjukv artiklar och med
mtrl
Lämnade bidrag ST-läkare
Övriga tjänster
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Ackumulerat 2015
jan-aug budget

diff

2014

Årsutfall Årsbudget Prognos

jan-aug

2014

2015

-6
-6

3211
3 211

-3217
-3 217

81
81

81
81

53
0
0

0
1069
145

-53
1069
145

0
0
0

0
0

815

1969

1155

324

722

467
31
1 365

0
27
3211

-467
-4
1846

1
325

-1 371

0

-1 371

-244

helår

Avvikelse

4816
4816

100
100

-4716
-4716
0
-81
1604
217

1604
217

81
0
0

2954

1395

1
724

41
4816

715
60
2 251

1559
0
-19
3 280

-643

0

-2 151

-1 436

Kommentar:
Utfallet på -1,4 mnkr beror på att enheten används för avstämning intern budget och där det inte motsvaras av någon transaktion. Om hänsyn tas till
detta är det egentliga resultatet på enheten + 1,6 mnkr och består till största delen lägre kostnader för läkemedel.
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Resultatuppföljning (mnkr)
Privata vårdgivare
Resultaträkning exkl proj

(mnkr)
Intäkter
Verksamhetens intäkter

Ackumulerat 2015
jan-aug Budget diff

SUMMA INTÄKTER

48 287 48 619
48 287 48 619

Kostnader
Offentligt finansierad privat vård:
Öppen vård - Avtal m läkare
Öppen vård – Avtal m psykologer
Öppen vård – Avtal m sjukgymnast
Öppen vård - Avtal m barnmorskor
Öppen vård - Avtal m naprapater
Öppen vård - Avtal m grupp av vårdg
Läkarvård
Sjukvårdande behandling
Övrigt

39 138
9 265
0
1 176
0
464
4 352
11 805
12 005
71

Verksamhetsanknutna tjänster
Lämnade bidrag
Övrigt
SUMMA KOSTNADER
Resultat

2014 Årsutfall Årsbudget Utfall % Prognos
Avvikelse
jan-aug 2014
2015
av budget helår

-332
-332

47 804
47 804

72 611
72 611

72 929
72 929

6 742
2 055
1 022
305
409
-2
77
2 075
764
37

38 317
9 681
0
1 214
13
418
3 540
11 558
11 854
39

56 203
13 837
0
1 727
0
601
5 281
16 852
17 862
43

2 018 2 158
140
1 358
285 -1 073
621
296 -325
43 135 48 619 5 484

1 815
1 283
533
41 948
5 856

5 153

45 880
11 320
1 022
1 481
409
462
4 429
13 880
12 769
108

0 5 153

66%
66%

72 929
72 929

0
0

68 820
16 980
1 533
2 222
612
693
6 643
20 820
19 154
163

55%
0%
53%
0%
67%
66%
57%
63%
0%

62 008
14 183
0
1 876
0
732
6 000
19 821
19 285
111

6 812
2 797
1 533
346
612
-39
643
999
-131
52

2 815
1 924
732
61 674

3 237
428
443
72 929

62%
317%
140%
59%

3 027
2 022
781
67 838

210
-1 594
-338
5 091

10 937

0

5 091

5 091

Kommentar:
För helåret beräknas prognosen för Privata vårdgivare till + 5,1 mnkr. Större överskott redovisas för såväl läkare med avtal som läkare med ersättning
enligt nationella taxan, plus 2,8 respektive 1,0 mnkr. Överskottet för läkare med avtal beror till viss del på ett avtal som upphört 2015-08-31 och
17
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därmed fortsättningsvis inte genererar några kostnader. Kostnaderna för psykoterapi redovisas under Avtal med grupp av vårdgivare och inte under Avtal
med psykologer, varför denna post visar ett överskott på 1,5 mnkr. En psykiatrisk öppenvårdsmottagning har upphört med sin verksamhet 2015-07-01,
vilket genererar ett överskott på 1,4 mnkr. Större underskott redovisas för Lämnade bidrag då, liksom föregående år, bidrag lämnas till barn- och
kvinnocentrum motsvarande 2,0 mnkr. Bidraget lämnas som kompensation för ökat åtagande till följd av att tidigare avtal med barnmorska respektive
en etablering inom barnmedicin inte kunnat ersättas.
Resultatuppföljning (mnkr)
Tandvård
Resultaträkning exkl proj

(mnkr)
Intäkter
Verksamhetens intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personal
Barntandvårdspeng
Områdesansvar
Tandreglering
Nödvändig tandvård
Kortvarig sjukdomsbehandling
Uppsökande verksamhet enl
avtal
F-tandvård
Summa tandvårdskostnader
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
Resultat

Ackumulerat 2015
jan-aug Budget
diff

2014
jan-aug

Årsutfall Årsbudget Utfall % Prognos
Avvikelse
2014
2015
av budget
helår

49 810

50 090

-280

47 897

71 859

75 142

66%

75 142

0

49 810

50 090

-280

47 897

71 859

75 142

66%

75 142

0

736
31 517

748
31 547

12
30

657
29 955

1 040
45 195

1 128
47 321

67%
67%

1 128
47 276

0
44

5 087
507
8 288
2 715
683

5 074
324
8 357
2 607
612

-13
-183
69
-108
-71

4 844
420
8 300
2 831
830

7 265
574
12 515
4 455
1 189

7 610
485
12 536
3 911
918

67%
104%
66%
69%
74%

7 631
761
13 513
4 770
1 150

-21
-276
-977
-859
-232

1 056
50589

683
49 952

-373
-649

643
48 480

1 148
73 381

1 024
74 932

103%
67%

1 660
77 889

-636
-2 957

-102

138

240

-26

73

210

80

130

50 487

50 090

-397

48 454

73 454

75 142

77 969

-2 827

-677

0

-677

-557

-1 595

0

-2 827

-2 827

18
273

67%

Kommentar:
Beroende på befolkningsökning och en ökning av andelen patienter som pga. tandvård som led i en medicinsk behandling får tandvården till
sjukvårdsavgift, är underskottet för 2015 förväntat. I samband med budget 2016 har hänsyn tagits till ökningen.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1278
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-10-28

Regionstyrelsen

Månadsrapport september 2015 Region Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport september 2015 Region Kronoberg

Sammanfattning
Per september redovisas en kortfattad månadsrapport, och för mer detaljer
hänvisas till delårsrapport augusti.
Resultatet per september månad visar ett positivt utfall på 121 mnkr, vilket är 58
mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen i förhållande till
budget kan främst förklaras av högre intäkter och bättre finansiering i form av
återbetalning från AFA för 2004 års försäkringspremier, fastighetsförsäljning av
regionens kansli samt specialdestinerade statsbidrag för bland annat rehabgaranti.
Resultatet har också påverkats av att investeringstakten varit lägre än planerat
vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar samt att pensionskostnaderna
bedöms bli lägre än budgeterat.
Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt budgetöverskridande vad gäller
bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall.
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 50 mnkr, vilket är en försämring med 13
mnkr jämfört med prognosen i delårsrapporten i augusti och 31 mnkr sämre än det
budgeterade årsresultatet på 81 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framförallt
av ett försämrat prognostiserat resultat för Hälso- och sjukvårdsnämnden
(exkluderat effekten av att intäkterna för Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden
flyttats från regiongemensamt till Hälso- och sjukvårdsnämnden), en tilläggspremie
från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag på 7 mnkr samt en försämrad
skatteprognos.
I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag
bestående av återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr och fastighetsförsäljningen av regionens kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på 31 mnkr
när flyttkostnaderna beaktats.
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Ekonomi
Resultatet per september månad visar ett positivt utfall på 121 mnkr, vilket är 58 mnkr bättre än
budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen i förhållande till budget kan främst förklaras av
högre intäkter och bättre finansiering i form av återbetalning från AFA för 2004 års
försäkringspremier, fastighetsförsäljning av regionens kansli samt specialdestinerade statsbidrag
för bland annat rehabgaranti. Resultatet har också påverkats av att investeringstakten varit lägre än
planerat vilket medfört lägre kostnader för avskrivningar samt att pensionskostnaderna bedöms
bli lägre än budgeterat.
Resultatet har påverkats negativt av ett fortsatt budgetöverskridande vad gäller
bemanningskostnader samt ett försämrat skatteutfall.
Resultaträkning (mnkr)
JANUARI - SEPTEMBER
Avvikelse

HELÅR 2015

Resultatuppföljning

Utfall

Budget

Utfall **

(mnkr)

2015

2015

Avgifter

430

450

-20

118

Sålda tjänster

275

283

-8

291

Övriga intäkter

309

209

100

1 013

941

2 478

2 434

Prognos -

2015 jan-sep 2014 Årsbudget

Prognos

avvikelse

612

599

-13

378

361

-17

236

279

454

175

72

645

1 269

1 414

144

-44

2 309

3 264

3 355

-90

52

9

107

-98
-12

Intäkter

Summa intäk ter
Kostnader
Bemanningskostnad
Varav inhyrd personal

80

Köpt vård

301

285

-16

270

381

393

Offentligt finansierad privat vård

191

200

9

190

267

267

0

Trafik

504

493

-11

0

669

656

13

Läkemedel

451

446

-5

404

595

611

-16

Övriga kostnader

681

716

34

758

952

1 037

-85

Avskrivningar

150

164

14

137

218

197

22

Summa k ostnader

4 756

4 738

-19

4 068

6 346

6 515

-169

Verksamhetens nettokostnad

3 743

3 796

53

3 423

5 077

5 102

-25

Skatteintäkter

3 097

3 111

-13

2 895

4 149

4 128

-21

Statsbidrag

780

757

23

714

1 017

1 032

15

Finansnetto

-14

-8

-6

13

-7

-7

0

3 864

3 859

5

3 622

5 158

5 152

-6

121

63

58

199

81

50

-31

60

0

60

60

-2

199

-9

-90

Totalt finansiering
Resultat
Engångsposter *

60

Resultat exkl. engångsposter

61

63

81

* Jämförelsestörande engångsposter
- Återbeta l ni ng AFA-premi er
- Netto fa s ti ghets förs ä l jni ng i nkl fl ytt

28,5 mnkr
31 mnkr

** Utfa l l 2014 a vs er enda s t La nds ti nget Kronobergs verks a mhet

Resultatet exklusive jämförelsestörande engångsposter är 61 mnkr vilket är 2 mnkr under
budgeterat resultat.
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Helårsprognos
Helårsprognosen pekar på ett resultat på 50 mnkr, vilket är en försämring med 13 mnkr jämfört
med prognosen i delårsrapporten i augusti och 31 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på
81 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framförallt av ett försämrat prognostiserat resultat för
Hälso- och sjukvårdsnämnden (exkluderat effekten av att intäkterna för Samordnings- och
tillgänglighetsmiljarden flyttats från regiongemensamt till Hälso- och sjukvårdsnämnden), en
tilläggspremie från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag på 7 mnkr samt en försämrad
skatteprognos.
I den totala prognosen ingår tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag bestående av
återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr och fastighetsförsäljningen av regionens kansli som
beräknas ge ett nettoöverskott på 31 mnkr när flyttkostnaderna beaktats.

Resultatuppföljning per nämnd samt ledning och finansiering (mnkr)
JANUARI - SEPTEMBER 2015
Resultatuppföljning
(mnkr)

HELÅR 2015

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

-2 634

-2 539

-95

-3 411

-3 526

-115

-205

-215

11

-291

-285

6

Regional utvecklingsnämnd

-32

-37

5

-50

-47

3

Kulturnämnd

-36

-38

2

-50

-50

1

-7

-8

1

-10

-10

0

-2 913

-2 836

-77

-3 812

-3 918

-105

-629

-645

16

-860

-853

7

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Trafiknämnd

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Summa nämnder
Vårdval
Summa nämnder och vårdval

-3 542

-3 481

-61

-4 672

-4 770

-98

Regionservice

-18

-15

-3

-27

-30

-3

Regionstab

-53

-48

-4

-65

-68

-3

-111

-233

122

-284

-204

80

Regiongemensamt
Förtroendemannaorganisation
Summa Ledning och stöd
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter

-21

-21

0

-30

-30

0

-203

-318

115

-405

-331

74

-3 745

-3 799

54

-5 077

-5 102

-25

3 097

3 111

-13

4 149

4 128

-21

Statsbidrag

779

757

22

1 017

1 032

15

Finansnetto

-11

-5

-6

-7

-7

0

3 866

3 862

3

5 158

5 152

-6

121

63

58

81

50

-31

60

60

-9

-90

Summa finansiering
Summa
Engångsposter *

60

Summa exkl. engångsposter

61

60
63

-2

81

* Jämförelsestörande engångsposter
- Återbeta l ni ng AFA-premi er
- Netto fa s ti ghets förs ä l jni ng i nkl fl ytt

28,5 mnkr
31 mnkr
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Kommentarer
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Det redovisade resultatet uppgår för perioden januari – september till ett underskott om 95 mnkr
att jämföra med ett ackumulerat underskott på 72 mnkr i augusti. Månadsutfallet för bemanning
överskrider budget ungefär i samma omfattning som i augusti samtidigt som läkemedel, köpt vård
och material genererar underskott. Bemanningssituationen är fortsatt besvärlig med höga
kostnader såväl hyrpersonal som övertid. Kostnad för sjuklön ligger något över 2014 års nivå.
Prognosen för helåret är ett underskott med -115 mnkr inklusive tillgänglighetspengar 2015,
vilket brutto är en försämring med 11 mnkr jämfört med augusti-rapporten. Prognosen
inkluderar intäkter för tillgänglighets- och samordningsmiljarden 2015 med 19 mnkr.
De främsta osäkerhetsfaktorerna i prognosen är hur bemanningssituationen utvecklas under
hösten, läkemedelskostnaderna och dyra vårdtillfällen inom den köpta vården. Merkostnad för
hyrpersonal bedöms belasta prognosen med ca 64 mnkr.
Trafiknämnd
Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl januari – september och utfallet är totalt mycket
positivt. Det redovisade resultatet för perioden är 10,9 mnkr bättre än budget.
Det starka resultatet förklaras framförallt av att Öresundstågs resultat för perioden är 10,8 mnkr
bättre än budget till följd av lägre kostnader.
Prognosen för helåret är ett resultat på 6,2 mnkr.
Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick januari – september 2015 till 53,1% vilket är lägre
än för kalenderåret 2014 (55,3%). Prognosen för helåret är 53,0%.
Regional utvecklingsnämnd
Det redovisade resultatet för regional utveckling är efter september 4,8 mnkr bättre än budget.
Överskottet beror på vakanser på förvaltningen, att kostnaderna har hållits nere samt att egna
medel inte utnyttjats
Prognosen för 2015 är ett positivt resultat på 2,9 mnkr i förhållande till budget vilket är en
förbättring med 2 mnkr. Den förbättrade prognosen förklaras av att en central avstämning av
budgetramarna visat på att allt inte var utfördelat på Regional utveckling.
Kulturnämnd
Kulturnämnden redovisar per september ett positivt resultat på 2 mnkr. Personalbudgeten följer i
stort sett budget. Det positiva resultatet beror på att egna medel inte är använda än och inte heller
är periodiserade. Vissa driftstöd är heller inte utbetalade.
Verksamheten går enligt plan och prognosen för 2015 är ett positivt resultat på 0,5 mnkr i
förhållande till budget.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
För perioden januari t.o.m. september uppvisar Grimslövs folkhögskola ett positivt resultat på 1
mnkr vilket är i nivå med resultatet i augusti. Den positiva avvikelsen beror främst på
uppdragsutbildningarna och bra beläggning på internat. Prognosen för helåret är ett nollresultat i
förhållande till budget.
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Vårdval
Vårdvalet redovisar per september ett positivt resultat på 16 mnkr att jämföra med ett överskott
på 15 mnkr i augusti. Det positiva resultatet beror på till stor del på att Vårdval Hud inte kommit
upp i budgeterad volym.
Prognosen för helåret är ett överskott på 7 mnkr.
Regionstyrelse
Det redovisade resultatet för regionservice uppgår efter september till ett underskott på 3 mnkr
vilket är i nivå med resultatet i augusti. Prognosen för helåret, är ett underskott på 3 mnkr. Det
prognosticerade underskottet beror i huvudsak på hög korttidssjukfrånvaro, överanställning av
semestervikarier, högre portokostnader samt högre kostnader kopplade till MA-depån. Resultatet
påverkas positivt av minskade energikostnader.
Regiongemensamt redovisar efter september en positiv avvikelse mot budget med 122 mnkr.
Avvikelsen förklaras till stora delar av tillfälliga intäkter och överskott på centrala anslag bestående
av bl.a. återbetalning av AFA medel med 28,5 mnkr och fastighetsförsäljningen av regionens
kansli som beräknas ge ett nettoöverskott på 31 mnkr när flyttkostnaderna beaktats. Resultatet har
också påverkats av att investeringstakten varit lägre än planerat vilket medfört lägre kostnader för
avskrivningar. Prognosen för helåret är ett överskott på 80 mnkr jämfört med budget vilket är en
försämring med 22 mnkr i förhållande till prognosen i augusti. Prognos försämringen beror i
huvudsak på att intäkterna för tillgänglighets- och samordningsmiljarden 2015 förts över till
Hälso- och sjukvårdsnämnden och en tilläggspremie från Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag på 7 mnkr.
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Medarbetare
Kompetensförsörjning
Bristen på sjuksköterskor inom hela vårdsektorn präglar fortsatt enheterna inom Hälso- och
sjukvården. Beslut har tagits om att öka antalet AT-läkare med fem tjänster per år för att öka
söktrycket till våra ST-tjänster. Planering och rekrytering för bemanning under sommaren 2016 är
påbörjad.
Närvarotid och frånvarotid 1, egen personal
Tabell: arbetade timmar

Region Kronoberg
A Närvarotid
C Frånvarotid
Totalsumma

Jan-sep 2015

Jan-sep 2014

6 089 521
2 369 100
8 458 621

5 867 917
2 187 875
8 055 791

Både närvarotid och frånvarotid har ökat i jämförelse med föregående år och period. Ökningen
beror till stor del på att vi blev fler anställda i och med Regionbildningen vid årsskiftet.
Närvarotiden ökar främst i arbetad tid, timlön och inom övertid/fyllnadstid. Frånvarotiden ökar
främst inom sjukfrånvaro, tjänstledighet/studieledighet och inom föräldraledighet inkl. partiell
föräldraledighet. Att sjukfrånvaron och den tillfälliga föräldrapenningen (VAB) ökar beror till stor
del på vinterns utdragna influensa och andra infektionssjukdomar.
Arbetade timmar bemanningsföretag2, läkare o sjuksköterska
Tabell: arbetade timmar bemanningsföretag

Region Kronoberg
Läkare
Läkare jour
Sjuksköterska

Jan-sep 2015 Jan-sep 2014
39 757,50
29 610,70
5 509,40
1 973,90
14 972,60
6 370,60

Behovet av hyrpersonal har ökat markant avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse
med föregående år och period. Hälso- och sjukvården hänför orsaken till den ökade
användningen av bemanningsföretag till svårigheterna att rekrytera personal såväl till
korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar.
Antal anställda har ökat med 201 medarbetare (från 5 579 i f.d. landstinget till 5 780 i Region
Kronoberg) varav 153 medarbetare kommer från f.d. Regionförbundet södra Småland. Andelen
specialistsjuksköterskor är fortfarande 41 procent av totalt antal anställda sjuksköterskor.

1

Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt
utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad.
2

beräknas utifrån kostnader registrerade i InfoWeaver 151008 med en schablon 1150:-/tim för läkare PRC, 1500:-/tim
för läkare SV, 2500:-/tim jour läkare och 500:-/tim för sjuksköterskor
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Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd3
Jan-sept 2015
Jan-sept 2014
Centrum
Tot. 1-14 dgr. >14 dgr. Tot. 1-14 dgr. >14 dgr.
Region Kronoberg tot.
13,4
4,0
9,5 12,1
3,1
8,9

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Jan-sept 2015
Centrum
Region Kronoberg tot.

Tot.

Jan-sept 2014

Kvinnor Män Tot.
5,0

5,4

4,0

4,4

Kvinnor
4,6

Män
3,6

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid) har ökat jämfört med föregående år, från 4,4 till 5,0
procent. Sjukfrånvarodagar ökar från 12,1 dagar till 13,4 dagar. Både den korta och den längre
sjukfrånvaron ökar. Att den korta sjukfrånvaron ökar beror till stor del på att många medarbetare
drabbades hårdare av årets influensa/infektioner i jämförelse med förra året. Även efter
influensaperiodens slut ligger sjukfrånvaron på en högre nivå än motsvarande period föregående
år. Den ökande sjukfrånvaron är dock inte begränsad till Region Kronoberg – den tycks vara en
tendens i hela samhället.

3

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad
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Redovisning av hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärder
för att uppnå överenskommet resultat 15RK1274
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2015-08-27
Hälso- och sjukvård
Ledningsstab
Dan Petersson
Pontus Juhlin

Mål för bättre resursanvändning inom hälso- och
sjukvård
Hälso- och sjukvården prognostiserar efter juli månad ett ekonomiskt underskott
för 2015 på -123 mnkr. Underskottet är 53 mnkr sämre än den överenskommelse
om ekonomiskt resultat på -70 mnkr som träffades mellan centrumchefer och
landstingsdirektör hösten 2014.
Orsakerna till hälso- och sjukvårdens ekonomiska problem är mångfacetterade
men kan kort förklaras av:







Rekryteringssvårigheter.
o Kostnaden för hyrpersonal prognostiseras till 88 mnkr. Egen
bemanning medför en potentiell kostnadssänkning med 53 mnkr.
o Kostnad för övertid ökade kraftigt under 2014 och har fortsatt öka
under 2015. Kostnadsökningen jämfört med 2013 års nivå
prognostiseras till 11 mnkr.
o Även kostnad för sjuklön ökar. När ökningen antagen till
influensasäsongen exkluderas bedöms 2015 års kostnad sluta 1
mnkr över 2013 års nivå.
En ovanligt svår influensasäsong. Kostnad för sjuklön har under perioden
jan-jul ökat med 4,4 mnkr jämfört med samma period 2014. Merkostnader
för läkemedel, material och medicinsk service bedöms försiktigt till 3
mnkr.
Ökade läkemedelskostnader. Införandetakten av nya dyra läkemedel är
högre än vad som bedömdes i budgetarbetet hösten 2014. Kostnaden
prognostiseras öka med 7 mnkr mer jämfört med budgettillfället.
Befolkningens ökade behov av hälso- och sjukvård. Enligt Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) motsvarar befolkningens ökade behov
av hälso- och sjukvård ca 2 % om året. För Kronobergs del innebär det
kostnadsökningar med ca 100 mnkr/år.

Mål för bättre resursanvändning
I hälso- och sjukvårdens uppdrag ingår att använda befintliga resurser så effektivt
som möjligt. Tabellen nedan visar kvantifierade och tidsatta ekonomiska mål i
förhållande till prognos 2015 enligt julirapporten. Eventuella merkostnader för
löneökningar eller ökad bemanning enligt avsnitt nedan har inte tagits med.
Åtgärderna måste först preciseras och kostnadsberäknas.

d05071ed-2042-472d-ba7cb70277ac0487.docx
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Mål för bättre resursanvändning jämfört med prognos 2015 (mnkr)
Område

2016

2017

2018

Bemanning med egen personal
- Halvera kostnad hyrpersonal
- Sjuklön/Övertid till 2013 års nivå

5
4

15
8

25
12

Engångskostnad säsongsinfluensa
Periodisering köpt vård

7
6

7
6

7
6

2,4
2,3

2,4
2,3

2,4
2,3

10,2
?

10,2
?

10,2
?

Produktions- och kapacitetsplanering
- Halvera övertid jmf 2013 års nivå
- Ingen köpt vård enl vårdgarantin

5
2

12
4

20
6

Ökade kostnader för att nå effekt ovan

?

?

?

44

67

91

Upphandlingseffekter
- Kemlab
- Läkemedelsdistribution
"Hemtagning" från RPS
Samordnad HIA och IVA i Ljungby

Summa

Delar av områdena ovan är av engångskaraktär eller upphandlingseffekter och kan
betraktas som säkerställda. Hemtagning av psykiatrisk vård samt samordning av
HIA och IVA vid Lasarettet Ljungby kräver utredningar. Den största utmaningen
ligger i att säkra personalförsörjningen med egen bemanning.
Rekrytering

Kostnaderna för hyrpersonal kan minskas om vi i större utsträckning kan
bibehålla den personal vi har, rekrytera potentiell arbetskraft samt bidra till att det
utbildas personal relevant för våra behov.
Specialistsjuksköterskor saknas i nuläget inom ett antal områden. Att göra riktade
lönesatsningar kan vara ett sätt som minskar antalet som väljer att sluta hos oss
samtidigt som vi får något lättare att rekrytera in ny personal. Detta kan även öka
viljan att kompetensutveckla sig till specialist vilket även det leder till ökat inflöde
till våra tjänster.
Att generellt höja lönerna för de grupper av SSK som arbetar i slutenvården
dygnet runt verksamhet kan leda till ökad attraktivitet. I detta sammanhang bör
beaktas att även en generell satsning på minskade arbetstidsmått för denna grupp
kan vara ett kraftfullt sätt att öka attraktiviteten till dessa tjänster (vilket även
medför kostnader).
En stor andel av kostnaderna för hyrläkare kan relateras till den offentliga
primärvården. Man har idag en mycket stor utmaning i att återrekrytera med
anledning av de stora pensionsavgångar man har, samtidigt som man historiskt
inte lyckats fylla alla budgeterade tjänster. Trots att man under de senaste åren
haft den historiskt sett högsta ST-läkarbemanningen inom allmänmedicinen (3543 tjänster), så kompenserar inte det fullt ut för den brist som finns. Om regionen
väljer att satsa på ett utökat antal AT-tjänster skulle detta kunna innebära att fler
söker tjänster som ST-läkare i allmänmedicin. Vilket redan på relativt kort sikt
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leder till minskat behov av hyrläkare. Detta skulle sannolikt även vara positivt för
rekryteringen till ST-tjänster i psykiatri.
Beräknade kostnadsökningar för lönesatsningar SSK, utbildningsplatser SSK samt
fler AT-läkartjänster (tkr, inklusive soc. avgifter)
Kostnad/år generellt påslag slutenvårds SSK 2000 kr/månad

33 400

Kostnad/år påslag specialist SSK 5000 kr/månad
OP-SSK
Anestesi-SSK
IVA SSK
Barnmorsk
Ambulans SSK

3 300
3 800
4 000
4 800
7 800

Kostnad studielön 1 år specialistsjuksköterskeutbildning
Kostnad 1 utbildningsplats
Komplett 10 månaders utb.
Kostnad 10 utbildningsplatser
Komplett 10 månaders utb.
Kostnad 20 utbildningsplatser
Komplett 10 månaders utb.

290
2 900
5 800

AT-läkare
Kostnad 1 AT-läkartjänst

Kostnad 10 AT-läkartjänst

Per år
Komplett 21 mån utbildning

640
1 100

Per år
Komplett 21 mån utbildning

6 400
11 000

Verktyg för bättre resursanvändning
Områden med stor förbättringspotential som uppmärksammas är produktions
och kapacitetsplanering (PoK) och att undvika onödiga vårdskador.
Produktions- och kapacitetsplanering

Det är idag svårigheter att planera och överblicka tillgänglig kapacitet i relation till
de produktionskrav som finns i verksamheten. Arbetsbelastningen är ojämn med
svårigheter att planera arbetet för både enskilda medarbetare och arbetsteam
vilket leder till en försämrad arbetsmiljö. Det saknas verktyg för att på ett
ändamålsenligt sätt följa upp produktionsvolymer, resursåtgång och kostnader.
Verksamheten är inte fullt ut organiserad för att stödja patientens väg genom
vården. Effekterna av PoK är svårbedömda. Syftet är att tillämpa en metod som
ger svar på vilken resurs som krävs för att möta befolkningens vårdbehov. Vissa
verksamheter kan efter genomförd PoK visa sig vara underbemannade och i
behov av resurstillskott.
Minska onödiga vårdskador

Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka 10 procent av patienterna 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
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lunginflammationer, val av rätt antibiotika och arbete med verksamhetens
säkerhetskultur.
Med antagande att vårdrelaterade infektioner förlänger vårdtiden med fyra dagar
motsvarar detta en felaktig resursanvändning med 68 mnkr. Till detta kommer
kostnader för trycksår mm. I kostnadsmassan ingår då fasta resurser som lokaler
och utrustning samt halvfasta som administration och over-head. Det är således
inte möjligt att realisera en resultatförbättring på kort sikt genom att arbeta med
vårdskador. En realisering av förbättringspotentialen utöver sänkta kostnader för
sjuklön, övertid och hyrpersonal kan endast uppnås genom stängning av
vårdplatser och med färre tjänster som följd. Arbetet måste därför betraktas som
en del i att möta befolkningens ökande behov med effektiva processer och
därmed undvika höga alternativkostnader. Det blir då ett stöd i kombination med
produktions- och kapacitetsplaneringen för att undvika övertid, minska behov av
hyrpersonal, förbättra arbetsmiljön etc. Den viktigaste effekten är minskat lidande
för den enskilda patienten. Delar av ”kömiljarden” kan användas för att stimulera
arbetet.
Kostnadsutveckling sjuklön, övertid och hyrpersonal
Diagrammen nedan visar kostnadsutveckling för sjuklön, övertid och hyrpersonal
perioden 2012-2015. Målet med åtgärderna ovan är att reducera och på tre år
halvera kostnaderna. Diagrammen visar också att det inte är möjligt att reducera
budgeten. De olika kostnadsslagen är redan underbudgeterade och en
budgetreducering skulle innebära att avvikelsen bibehålls eller förstärks.
Åtgärderna syftar till att nå en balans i förhållande till befintlig budget.
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Taxor och avgifter för år 2016 i hälso- och sjukvården
15RK1638
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1638
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-10-27

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Återremitterat ärende
Taxor och avgifter för år 2016 i hälso- och sjukvården

Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa förändringar av avgifter i öppen hälso- och sjukvård enligt
föreliggande förslag
att avgiften i sluten vård bibehålls på oförändrad nivå under år 2016
att fastställa tandvårdstaxor för frisktandvård från 2016-03-01 och övriga
taxeförändringar inom tandvården från 2016-01-15 i enlighet med förslaget
att ytterligare förändringar av taxor och avgifter hänskjuts för beredning och
beslut juni 2016 avseende 2017

Sammanfattning
Som ett led i beredningen av Finansplan för 2016 har en översyn genomförts av
regionens taxor och avgifter i hälso- och sjukvården. Ärendet återremitterades av
hälso- och sjukvårdsnämnden §84/2015 med motiveringen att utförligare underlag
med konsekvensanalys erfordrades för att kunna ta ställning till enhetstaxa. I
föreliggande förslag har beslut om enhetstaxa lyfts ut för ytterligare beredning och
beslut i juni 2016. Taxor och avgifter kommer att fortsatt utredas för eventuella
förändringar inför 2017.
Följande förändringar föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1)
Förslag till förändring från 1 januari 2016:
–
–
–
–
–

Avgiftsbefria specialistpsykiatriska patienter med avsaknad av
sjukdomsinsikt
Avgiftsfri tobaksavvänjning (intäktsbortfall 30 tkr)
Införa möjlighet att köpa ett frikort för hälso- och sjukvård
Införa uteblivande avgift för BVC (intäktsökning 200 tkr)
Uteblivande avgift för nödvändig tandvård, tandvård vid långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning och tandvård som led i
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sjukdomsbehandling ska följa tandvårdstaxans gällande avgifter för
motsvarande besök
Förslag till förändringar från 1 juli 2016:
-

Ej debitera gynekologiskt cellprov (intäktsbortfall helår 1 mnkr, 2016 ca 500
tkr)
Ej debitera mammografi (intäktsbortfall helår 3,6 mnkr, 2016 ca 1,8 mnkr) –
täcks av generellt stadsbidrag.
Inkludera resterande screeningavgifter i högkostnadsskyddet (intäktsbortfall
helår ca 200 tkr, 2016 ca 100 tkr)

Avgifter i sluten vård (bilaga 2) – inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 3) – Förslag till förändring från 1
januari 2016:
–

Övriga bidrag
o Införa bidrag för hemodialys – 6 000 kronor/år/patient

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med
sjukdom (bilaga 4) – Förslag till förändring 1 januari 2016:
-

Debitera för kopior gällande allmän handling i övrigt,
- 1-9 sidor - 0 kronor
- 10 kopior eller fler – 6 kronor / sida

Avgifter för allmäntandvård (bilaga 5) och specialisttandvårdstaxa (bilaga 6).
Förslag till förändring från 1 januari 2016
– Allmäntandvårdstaxan höjs med 2,5 % och specialisttaxan med 2,7 %
– Avgift för frisktandvård höjs från 2016-03-01
– Övriga taxeförändringar inom tandvården gäller från 2016-01-15
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1638
Handläggare: Jens Karlsson,
Datum: 2015-10-27

Avgifter

Intäktsökning / intäktsminskning

Intäktsökning/intäktsminskning

2016

Helårseffekt

Ej debitera
gynekologiskt cellprov
(från juli 2016)
Ej debitera
mammografi (från juli
2016)

-

0,5 mnkr kronor

- 0 kronor
(inräknat stadsbidrag år 2016)

Inkludera resterande
screeningavgifter i
högkostnadsskyddet
(från juli 2016)
Avgiftsfri
tobaksavvänjning

-

-

Summa:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga:

-

-

0,4 mnkr

0,2 mnkr

30 000 kronor

+ 0,2 mnkr
-

1 mnkr

- 0 kronor
(inräknat stadsbidraget år
2017)

0,1 mnkr

30 000 kronor

Uteblivande avgift
BVC

-

+ 0,2 mnkr
-

1 mnkr

Dan Petersson
Ekonomichef

Översyn taxor avgifter inför 2016
1. Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
2. Avgifter i sluten vård
3. Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
4. Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom
5. Avgifter för allmäntandvårdstaxa
6. Avgifter för specialisttandvårdstaxa
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2 Öppenvårdsavgifter
2.1
2.1.1

Avgiftsfria besök
Patientavgifter för specialistpsykiatriska patienter med avsaknad av
sjukdomsinsikt

Det har utförts en riskanalys angående patientavgifter för specialistpsykiatriska
patienter med avsaknad av sjukdomsinsikt. I riskanalysen beskrivs hur patienter
med allvarlig psykisk sjukdom, som innebär en svår nedsättning i deras vardagliga
funktioner, saknar ibland helt förmåga att förstå sin sjukdom och sitt behov av
vård, idag rör dig sig om ca 50 patienter. Det beskrivs således att patientavgifter
kommer innebära att dessa personer blir skuldsatta som försämrar deras psykiska
hälsa ytterligare och ökar deras misstro mot samhället och mot fortsatt vård och
behandling ytterligare. Därför behövs beslut tas huruvida patientgruppen ska bli
avgiftsbefriade. Vid beslutfattande är det viktigt att beakta hur det kan påverka
andra verksamheter vid ett jämlikhetsperspektiv.
2.1.2

Tobaksavvänjning

Tobaksavvänjning anses vara en av vårdens allra mest kostnadseffektiva åtgärder.
Enkla råd från hälso- och sjukvården har i forskning visat sig signifikant öka
chansen för att rökare ska sluta (Folkhälsomyndigheten). Genom att införa
avgiftsfri tobaksavvänjning skulle de ge chans till ett ökat deltagande hos
patienterna vilket genererar hälsovinster. Ett ökat deltagande minimerar risken för
tomtider samt ett ökat resursbehov.

Rekommendation
Rekommendation är att införa avgiftsfri tobaksavvänjning. Att införa avgiftsfri
tobaksavvänjning innebär ett intäktsbortfall på ca 30 tkr per år.

2.2 Hantering av frikort och högkostnadsskydd
Den frikortshantering som hälso- och sjukvården idag hanterar är såväl
administrativt tung som besvärlig för våra patienter. Att stämpla och
sammanställa besök i patientens högkostnadskort och utförandet av frikort tar
mycket tid vid arbetet med ankomstregistrering för varje
klinik/mottagning/vårdcentral. Alla patienter ska erbjudas stämpel i
högkostnadskort och när högkostnadstaket är uppnått erbjudas frikort.
Det är viktigt att patienten har med sitt högkostnadskort vid vårdbesöket, dels för
att kunna få sin stämpel samt för att personalen ska kunna se om
högkostnadstaket är uppnått. Om en patient har betalat för mycket görs idag inga
återbetalningar utan frikortet får en längre giltighetstid. Om det missas att stämpla
kan det vara svårt för patienten att ha koll på hur mycket som har betalats och risk
för överdebitering finns.
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Rekommendation
En nationell förstudie av högkostnadskort och efrikort kommer att påbörjas
under hösten 2015 där Region Kronoberg är representerade. Förstudiens fokus
ligger på att förenkla hanteringen av frikort vilket underlättar för patienten. I
studien är endast högkostnadsskyddet gällande sjukvård inkluderat vilket innebär
att samordning av serviceresor och sjukvårdens högkostnadsskydd skulle ej
fungera på en nationell nivå. Därför rekommenderas att ett arbete med
undersökning av enklare frikortshantering genomförs samt att detta integreras i
pågående arbeten med enklare ankomstregistrering samt beaktning av det
nationella arbete som pågår inom området.

2.2.1

Köp av frikort

Många önskemål finns från patienter att få möjlighet att i förväg lösa ett frikort
för öppen hälso- och sjukvård. Dessa önskemål kommer primärt från äldre
patienter samt kroniker, patienter som redan i förväg vet om att de på kort tid
kommer att passera frikortsgränsen på grund av många besökstillfällen. Vi kan se
att framförallt äldre patienter har svårt att själva hålla reda på sina betalda
besöksavgifter och vid en förfrågan till länets kommuner om huruvida personal på
kommunala boenden är behjälpliga med att bevaka deras brukares rättigheter är
svaren dessvärre till nackdel för dessa patienter. Att ge patienter möjlighet att i
förväg lösa ut ett frikort skulle underlätta såväl administrationen i vården samt
framförallt bidra till att färre patienter riskerar att betala för mycket
patientavgifter. Detta är något vi endast kan erbjuda Kronobergare på grund av
att olika Regioner/Landsting har olika högkostnadstak.

Rekommendation
Att införa köp av frikort skulle kunna genomföras relativt snabbt då det är en
enklare förändring. Eftersom det är något som skulle underlätta för patienterna
och är relativt enkel förändring i verksamheten rekommenderas möjlighet köp av
frikort. Om patienten önskar finns det möjlighet för delbetalning av köp av
frikort.
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2.3
2.3.1

Uteblivande avgift
BVC

Statistik för uteblivna besök visar tydligt att barnavårdscentralerna är de enheter
som drabbas av stora volymer uteblivna besök. Uteblivna besök innebär
naturligtvis ineffektivt resursutnyttjande och bör undvikas i största möjliga mån,
därav kan det vara intressant att införa uteblivandeavgift för BVC i ett försök att
minska tomtider. Besök inom BUP, ungdomsmottagningar bör på grund av
integritetsskäl fortsatt vara undantagna uteblivandeavgift.

Rekommendation
Antalet uteblivna besök i BVC uppgår till 360 stycken per månad. Skulle hälften
av de uteblivna besöken istället komma på sitt planerade besök innebär det att
barnhälsovården kan ta emot 2 000 fler besökande barn per år. Ökad patientintäkt
blir vid 50 % minskning av nuvarande volym uteblivna besök 200 tkr per år.
Rekommenderas att uteblivandeavgift tillämpas för besök inom BVC, men att
tillämpningsreglerna i övrigt lämnas oförändrade.

2.3.2

Patientavgifter för nödvändig tandvård, tandvård vid långvarig sjukdom
eller funktionsnedsättning och tandvård som led i sjukdomsbehandling

När en patient uteblir från N-tandvård, F-tandvård eller S-tandvård behövs beslut
tas om avgiften ska följa samma nivå som inom övrig hälso- och sjukvård eller om
den ska följa uteblivandeavgift gällande tandvårdstaxan. Föreslås att
uteblivandetaxan följer tandvårdstaxan.
Hälso- och sjukvårdstaxa
300 kr per behandlingstillfälle hos specialisttandläkare
150 kr per behandlingstillfälle hos allmäntandläkare
100 kr per behandlingstillfälle hos tandhygienist
Tandvårdstaxa
350 kronor ≤ 30 min och 700 kronor ≥ 30 min
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2.4 Screeningavgifter
Region Kronoberg tar idag ut följande screeningavgifter (ej inkluderat i
högkostnadsskyddet):
Gynekologisk cellprovskontroll inom screeningprogrammet

100 kronor

Gynekologisk cellprovskontroll utanför screeningprogrammet

200 kronor

Mammografi

200 kronor

Aortascreening

200 kronor

Dagens screeningavgifter inkluderas inte i högkostnadsskyddet. Att inkludera
screeningavgifterna i högkostnadsskyddet kan ge effekten av ett ökat deltagande
hos patienten, vid ett ökat deltagande minimerar risken av tomtider. Det förenklar
för patienten då alla vårdbesök med debitering ingår i högkostnadsskyddet.
Ställningstagande om alla screeningavgifter ska ingå eller om enbart vissa av
avgifterna ska inkluderas behövs göras likaså om vissa av screeningsaktiviteterna
ska bli debiteringsfria.


Om besluts tas att ej debitera gynekologiskt cellprov skulle det innebära
ett intäktsbortfall på ca 1 mnkr per år, men förhoppnings ett ökat
deltagande. Detta innebär också att gynekologiskt cellprov inte behöver
inkluderas i högkostnadsskyddet.



Om beslut tas att ej debitera för mammografi skulle det innebära ett
intäktsbortfall på ca 3,6 mnkr per år. Vid införandet av avgiftsfri
mammografi från och med 1 juli 2016 och med ett generellt stadsbidrag
på 1,9 mnkr skulle det innebära 0 kronor in intäktsbortfall, då
stadsbidraget täcker intäktsbortfallet. Detta innebär också att mammografi
inte behöver inkluderas i högkostnadsskyddet.

Rekommendation
Verksamheten ställer sig positiva till att inkludera avgifterna i högkostnadsskyddet.
Rekommendationen är att inkludera screeningavgifterna i högkostnadsskyddet.
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3 Avgifter i sluten vård
Slutenvårdsavgiften i Region Kronoberg är för närvarande 100 kronor per dag,
vilket är maximal taxa enligt gällande lagstiftning. Region Kronbergs
tillämpningsanvisningar för slutenvårdsavgifter är väl etablerade och kända.
Årligen revideras den gräns som berättigar patienter med låg inkomst till halverad
avgift.

Rekommendation
Rekommenderas att slutenvårdsavgifterna bibehålls på oförändrad nivå samt att
nuvarande tillämpningsanvisningar fortsatt ska gälla. Uppräkning av gräns för
beviljande av sänkt avgift görs årligen.
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4 Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
4.1

Patientbidrag

Hemodialys
Patienter som har hemodialys (bloddialys) i hemmet sköter sin dialys hemma och
behöver därmed inte få sin dialys vid en dialysavdelning på sjukhus. För patienten
innebär dialysbehandling i hemmet en betydligt bättre livskvalitet. För dessa
patienter medför det dock merkostnader som består av bland annat
energiförbrukning, vattenförbrukning, extra avfallshantering, extra tömning,
tvättkostnader samt i vissa fall avgift för hemtjänst eller kostnad för larm.
Personer mellan 19 och 65 år kan få handikappersättning från Försäkringskassan
om de har merkostnader på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning. För
att ha rätt till handikappersättning måste de ha fått sin funktionsnedsättning innan
de fyllde 65 år. Personer som fyllt 65 år, när de har fått sin funktionsnedsättning,
har inte rätt till den skattefria handikappersättningen från Försäkringskassan.
Medicinkliniken beslutar i samråd med berörd patient om dialys i hemmet samt
ombesörjer utrustning m.m. Medicinkliniken föreslås bära kostanden för
ersättning till patienter som är aktuella för dialys i hemmet.

Rekommendation
Fastslå ny bidragsnivå och tillämpningsanvisningar för bidrag till merkostnader
vid hemdialys. Ett bidrag på 6000 kr per år utgår till patienter folkbokförda i
Kronoberg med hemdialys som inte kan erhålla handikappersättning enligt
gällande lagstiftning
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5 Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom
Region Kronoberg har ett regelverk för avgifter avseende intyg m.m. utan
samband med sjukdom. Avgifterna ska i de flesta fall representera en rimlig
självkostnad och vissa intyg är helt avgiftsbefriade exempelvis då sjukvården fyller
en viktig samhällsfunktion. Avgiftsstrukturen ändrades senast år 2012, men för att
bibehålla stabilitet över tid och jämlik tillämpning är det värdefullt att inte ändra
avgiftsnivåerna för ofta.
Det finns ett förslag för en förändring gällande avgifter för kopior, avskrift av
allmän handling, röntgenbilder och foton. Förändring innebär att även debitera
för allmän handling i övrigt.
Allmän handling i övrigt,
1-9 kopior

0 kronor

10 kopior eller fler (avgift debiteras även för de första 9 kopiorna)

6 kronor/sida

Rekommendation
Rekommenderas att avgifterna för intyg m.m. utan samband med sjukdom
bibehålls på oförändrad nivå samt att nuvarande tillämpningsanvisningar fortsatt
ska gälla men att lägga till debitering för allmän handling i övrigt.
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1 Patientavgifter i öppen vård
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20.
Patientavgift vid vårdkontakt med läkare

Avgift

Läkarbesök inom vårdvalet (exkl. jourläkarcentral), oavsett specialitet och öppethållande.

150 kr

Allmänläkare

150 kr

Övriga specialister

300 kr

Besök vid jourläkarcentral och akutmottagning (Växjö och Ljungby)

300 kr

Tilläggsavgift vid första remissbesöket från allmänläkare/läkare inom vårdvalet. (För
vidareremisser och återbesök tas alltid full avgift ut)

150 kr

Dagsjukvård exkl. kost oavsett vårdgivare

300 kr

Förlängning av sjukintyg/annan rådgivning per telefon (telefonkonsultation av sådan
omfattning att den kan anses ersätta ett personligt besök).

100 kr

Grupptaxa, primärvård (halv patientavgift)

75 kr

Grupptaxa, länssjukvård (halv patientavgift)

150 kr

Läkarbesök inom mödrahälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Läkarbesök inom barnhälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Receptförskrivning

0 kr

Förskrivning av hjälpmedelskort

0 kr

Patientavgifter vid vårdkontakt annan vårdgivare än läkare (sjukvårdande behandling)

Avgift

Sjuksköterska, allmän och med specialinriktning/undersköterska (gäller alla vårdformer)

100 kr

Annan vårdgivare (avser arbetsterapeut, dietist, fotvårdsterapeut,
hörselvårdsassistent/audionom, kurator, logoped, oftalmologassistent, ortopist, psykolog,
psykoterapeut och sjukgymnast m.fl.)

100 kr

Dagsjukvård exkl. kost oavsett vårdgivare

300 kr

Grupptaxa

50 kr

Besök inom mödrahälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Besök inom barnhälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Måltider

Avgift

Patient: Lunch/middag (avgiften motsvarar personalpris exkl. moms)

70 kr

Anhörig: Frukost

30 kr

Anhörig: Lunch/middag

70 kr

Anhörig: Kvällsmål

56 kr

Övriga avgifter

Avgift

Utprovning av tekniska hjälpmedel

0 kr

Hembesökstillägg

0 kr

Provtagning

100 kr

Cytostatikabehandling (gäller såväl på mottagning som i hemmet)

300 kr

Dialysbehandling

300 kr

Strålbehandling

300 kr

Blodtransfusion (onkologmottagningen)

300 kr

Röntgenundersökning

0/150/300 kr
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2 Besök - tillämpningsregler
Sammanhängande besök
Patientavgiften vid ett öppenvårdsbesök skall enligt lagen om allmän
försäkring (AFL 2, Förordning 1984:908 § 8) omfatta:
”…samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning,
provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av
läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt förbands- och
annat förbrukningsmaterial”
Följande tillfällen räknas också som sammanhängande besök, där endast
en patientavgift betalas:
 Besök som enbart avser en åtgärd som normalt skulle ha ingått i
ett annat besök. (T.ex. då en röntgenundersökning av praktiska
skäl görs dagen efter akutbesök på jourtid, eller provtagning i
förväg för att analysen ska vara klar till följande besök.)
 Åtgärder i direkt anslutning till en poliklinisk operation – som
provtagning dagarna före, och/eller återbesök direkt kopplade till
operationen för t.ex. omläggning – ska ingå som en del i den
polikliniska operationen och en avgift tas ut.
 De fall då ett sjuksköterskebesök övergår till att bli ett läkarbesök.
Då ska patienten inte betala full avgift för båda besöken, utan
”betalar upp sig” så att den totala avgiften för båda besöken
motsvarar den ordinarie patientavgiften för läkarbesök.
Receptförnyelse, i samband med sjuksköterskebesök
 I samband med sjuksköterskebesök ingår recept i besöket.
 Receptet ingår även i besök för sådana recept som är utanför
sjuksköterskans förskrivningsrätt och där läkare istället skriver erecept.
Besök hos flera vårdgivare inom en klinik
 Om en patient under en dag besöker flera vårdgivare inom samma
klinik, och för samma åkomma, tas bara en avgift ut.
 Besöker patienten både läkare och annan/andra vårdgivare är det
avgiften för läkarbesöket som ska tas ut, patienten betalar upp sig
till avgiften för läkarbesöket.
 Regeln gäller även då något/några av besöken sker hos en
vårdgivare inom de paramedicinska disciplinerna (arbetsterapeut,
dietist, kurator, logoped eller sjukgymnast), förutsatt att det gäller
samma åkomma.
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Flera läkarbesök inom 24 timmar
 Vid akuta återbesök inom 24 timmar och för samma sjukdom tas
ingen avgift för återbesöket. Det gäller även då återbesöket sker
på annan enhet, förutsatt att det gäller samma åkomma.
 Observera dock att vid flera läkarbesök inom 24 timmar, men för
olika åkommor, reduceras inte patientavgiften.
Öppenvårdsbesök som samma dygn leder till inskrivning i sluten
vård
 Patienten betalar för öppenvårdsbesöket, enligt gällande taxa,
även om besöket direkt leder till inskrivning i sluten vård.
Avgiftsfria besök
Avgiftsfria besök enligt lag

Sjukvårdshuvudmännen är enligt gällande lagstiftning ålagda att
tillhandahålla vissa åtgärder/besök utan särskild ersättning.
Åtgärder/besök inom ramen för
Smittskyddslagen (även första besöket/provtagningen om man misstänker
smitta) och lagen om ersättningar för viss födelsekontrollerande
verksamhet är avgiftsfria för vårdtagaren. Enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) är insatsen för råd och stöd
avgiftsfri.
Patientavgift får inte heller tas ut för öppen sjukvård av personer som
- fullgör värnpliktstjänstgöring
- är anhållna
- är häktade
- är intagna på kriminalvårdsanstalt
Övriga avgiftsfria besök

-

Specialistpsykiatriska patienter med avsaknad av sjukdomsinsikt
Tobaksavvänjning

Besök vid vård i livets slutskede (terminalvård)
Läkarbesök i hemsjukvård hos patienter i terminalvård är avgiftsbefriade
från och med den dag läkaren ger distriktssköterskan rätt att konstatera
dödsfall.
Fria återbesök – antibiotika
Kostnadsfritt återbesök kan erbjudas patienter som söker för en infektion,
och det är tveksamt om antibiotika ska ges eller inte. Den nya
bedömningen ska göras inom en vecka, och gäller patienter som inte
blivit friska – och förutsatt att ingen antibiotika skrivits ut vid det första
besöket.
Enligt landstingsstyrelsens beslut gäller tillämpningen vid följande
enheter:
- Mottagningar inom primärvården
- Barn- och ungdomsmedicinska klinikerna CLV och LL
- Öronklinikerna CLV och LL
- Infektionskliniken CLV
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-

Privata barn-, öron- och allmänläkarspecialister

Besök under graviditet/kontroller efter förlossning
Besök inom mödrahälsovården eller på kvinnokliniken är avgiftsfria
under graviditeten, för patienter som är inskrivna i mödrahälsovården.
Det gäller även om en patient inskriven i mödrahälsovården uppsöker
vårdcentral för graviditetsrelaterade besvär.
Avgiftsfrihet gäller även för efterkontroll och för besök på grund av
graviditetsrelaterade besvär upp till tre månader efter förlossningen.
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3 Provtagning
I samband med besök
När provtagning sker i samband med ett läkarbesök/besök hos
sjuksköterska ingår denna i besöket och någon särskild avgift tas ej ut.
Det gäller även om provtagningen skulle gälla en annan åkomma än den
som sjuksköterske-/läkarbesöket avsåg.
Mellanliggande provtagning
Vid s.k. mellanliggande provtagningar som sker utan samband med annat
besök hos läkare/sjuksköterska ska patienten betala patientavgift om 100
kr för provtagningen, oavsett om provtagningen avser en eller flera
åkommor.
Patient från läkare utan offentlig finansiering
När en patient kommer från en läkare som saknar offentlig finansiering
(privata läkare utan avtal eller ersättning enligt lag samt
företagshälsovården) ska patienten alltid betala 100 kr i
provtagningsavgift och provtagningen ligger utanför grunduppdraget.
Eventuellt frikort gäller inte för denna tjänst och betald avgift får inte
tillgodoräknas högkostnadsskyddet.
Observera att avgift för provtagning inte kan tas ut om det är personal
från annan huvudman som utför provtagningen, t.ex. då kommunens
personal utför provtagningen åt primärvården.
Undantag, då avgift ej ska tas ut:
 Provtagning som sker någon dag i förväg för att diagnos ska
kunna ställas vid efterföljande besök. Även provtagning som sker
i efterhand är kostnadsfri, om den inte kunnat ske som planerat,
inför eller samma dag som besöket. (För att provtagningen ska
anses ske i samband med besöket, ska den ske max 10 dagar före
eller efter besöket).
 Provtagning inför inskrivning i sluten vård, alternativt före
öppenvårdsoperation.
 Provtagning/undersökning där patienten har remiss från
läkemedelsdispensären.
 Provtagning på donator som sker inför operation. I de fall
patienten uppmanas göra vissa uppföljande provtagningar,
exempelvis efter donation av njurar, är dessa också gratis.
Förutsättningen är att provtagningen sker på begäran av läkare.
 Provtagning som sker på sjukvårdens initiativ, för att spåra en viss
smittkälla. Exempelvis då man i uppspårande syfte tar prover på
samtliga barn och personal på ett daghem.
 Vid provtagning av flera medlemmar i en och samma familj för att
spåra viss smittkälla betalas endast en patientavgift, för övriga
inom samma familj är provtagningen avgiftsfri.
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Provtagning för Hepatit C, då det gäller patienter som kallats av
landstinget för uppföljning på grund av att de riskerat att ha
smittas i samband med blodtransfusioner under tiden 1965 – 1991.
Även för patienter som inte kallats aktivt av landstinget, men
erhållit blod före 1991 ska provtagningen vara avgiftsfri.
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4 Grupptaxa/ halv avgift
Huvudprincip:
Besök hos vårdgivare som sker i grupp om minst 5 personer ska
grupptaxa tillämpas. Halv patientavgift gäller.
 50 kr om vårdgivaren är annan än läkare
 75 kr om vårdgivaren är allmänläkare
 150 kr för övriga specialistläkare
Motsvarande avgift ska även tillämpas inom sjukgymnastiken vid s.k.
rehabiliteringsträning. Dessa besök ska vara ordinerade av sjukgymnast,
ingå som en del i patientens rehabilitering, journalföras, utvärderas och
följas upp. Här gäller högkostnadsskyddet och ersättning för sjukresa
(enligt gällande regler för sjukresor).
Observera att grupptaxa kan tas ut vis viss friskvård, men att
högkostnadsskydd och ersättning för sjukresor då inte gäller.
Bestämmelserna angående högkostnadsskydd och sjukresor gäller inte
heller vid s.k. friskvårdsträning där patienten genom att köpa träningskort
kan fortsätta att träna själv inom sjukgymnastikens lokaler.

5 Tekniska hjälpmedel






Utprovning av tekniska hjälpmedel är gratis. Utprovningen kan omfatta ett
eller flera besök. Samtliga dessa besök är avgiftsfria.
Ett förskrivet hjälpmedel betraktas som ett lån och ägs formellt av
landstinget.
För vissa hjälpmedel och vid tidsbegränsade lån m.m. av
hjälpmedel, betalas en särskild egenavgift. Storleken på
egenavgiften varierar beroende på typ av hjälpmedel m.m.
Landstinget tar ut en viss ersättning för förlust av hörapparater.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel ingår ej i
högkostnadsskyddet. Aktuella egenavgifter för tekniska
hjälpmedel redovisas i särskilt dokument ”Tekniska hjälpmedel”
som kan hämtas på webben under Taxor och avgifter. I övrigt
hänvisas till berörd enhet som handhar hjälpmedlet.
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6 Tandvård
Avgifter
Landstingen har ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig
tandvård för följande målgrupp:
– de som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för
– de som får hälso- och sjukvård i hemmet
– de som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
– de som bor i egen bostad och har motsvarande behov av vård,
omsorg eller service
Den uppsökande tandvården är kostnadsfri.
För nödvändig tandvård till ovannämnda målgrupper, tandvård som är
ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling samt tandvård för personer
med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning tillämpas motsvarande avgifterna i den öppna hälsooch sjukvården.
Följande avgifter gäller:




300 kr per behandlingstillfälle hos specialisttandläkare
150 kr per behandlingstillfälle hos allmäntandläkare
100 kr per behandlingstillfälle hos tandhygienist

För oralkirurgiska insatser som kräver sjukhusresurser (d.v.s.
behandlingen kräver samarbete mellan oralkirurg, specialister och olika
medicinska specialister) är avgiften 300 kr per besök. För övriga
oralkirurgiska åtgärder tillämpas tandvårdsförsäkringens regelverk.
Högkostnadsskydd
De avgifter som betalats enligt ovan, får även tillgodoräknas i
sjukvårdens högkostnadsskydd.
På de tandvårdskvitton som ingår i högkostnadsskyddet skall finnas
noterat/stämplat att det avser nödvändig tandvård alt tandvård som ett led
i en kortare sjukdomsbehandling.
Uteblivandeavgift
 Barn 150 kr
 Borttappad tandställning 300 kr
 Vuxen 350 kronor ≤ 30 min och 700 kronor ≥ 30 min
 Observera att för övrig tandvård som inte är frikortsgrundande
gäller andra avgifter och andra uteblivandeavgifter enligt gällande
tandvårdstaxa.
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Tandvård för personer från andra länder
- Personer bosatta i EU, Norge och Quebec betalar samma avgift
som bosatta i landstinget.
- Medborgare utanför EU betalar 100 %, här sker ingen
subventionering.

Tandvård för asylsökande m.fl.
Tandvård asylsökande m.fl.

Barn
Asylsökande vuxna
Tillståndslösa (gömda och
papperslösa)
Inneliggande på lasarett

Avgift

Asylsökande och tillståndslösa barn under 18 år har rätt till
motsvarande tandvård som barn födda i Kronoberg.
Asylsökande vuxna betalar 50 kr
Vuxna betalar som asylsökande
- Asylsökande med giltigt LMA-kort betalar ingen avgift
- Tillståndslösa betalar ingen avgift
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7 Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd – sjukvård
Vad är högkostnadsskydd?





Högkostnadsskyddet är ett kostnadstak. Det innebär att en patient
under en 12-månadersperiod maximalt ska betala upp till angivet
högkostnadsskydd.
Högkostnadstaket för besök inom den öppna hälso- och
sjukvården mm är 1 100 kr.
Observera att asylsökande har särskilt högkostnadsskydd som
ersätts av Migrationsverket, därför tillämpas inte dessa regler för
dem.

Vad ingår i högkostnadsskyddet?








Patientavgifter för läkarvård, sjukvårdande behandling m.m. enligt
punkterna 1 – 4 ovan hos offentliga vårdgivare inom landstingen.
Patientavgifter för läkarvård, sjukgymnastik mm hos privata
vårdgivare med ersättning från landstinget enligt lag.
Patientavgifter från besök hos privata vårdgivare med vårdavtal
med landstinget (t.ex. läkare, barnmorska, naprapat och psykolog)
Patientavgifter för besök inom grunduppdraget hos privata
vårdcentraler inom vårdvalet.
Patientavgifter för den tandvård som omfattas av sjukvårdens
avgiftsregler.
Patientavgifter för screeningavgifter

Vad ingår inte i högkostnadsskyddet?






Avgifter för intyg/utlåtande respektive åtgärder/undersökningar
utan samband med sjukdom
Hälsovård
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
Kommunal sjukvård

Högkostnadskort och Frikort






Alla frikortsgrundande besök ska stämplas i högkostnadskortet
direkt vid besökstillfället, oavsett betalningssätt. Det innebär att en
faktura inte behöver vara betald för att patienten ska få stämpel
och eventuellt frikort.
Alla enheter där man tar betalt, är skyldiga att föra in uppgifter i
högkostnadskortet och att utfärda frikort.
Att föra in uppgifter i högkostnadskortet gäller även för besök
som utförts på annan mottagning, både inom som utom länet.
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Frikort utfärdas och registreras i Cosmic vid det besök då
patienten uppnår högkostnadstaket. Finns det registrerat i Cosmic
behöver patienten inte visa upp frikortet.
Patienten måste själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd.
Har patienten glömt frikortet och giltigt frikort inte heller finns
registrerat i Cosmic, ska ordinarie patientavgift faktureras.
Patienten ska även informeras om att fakturan makuleras mot
uppvisande av frikort och kvittot på patientavgiften vid den enhet
där besöket skett.

Köp av frikort

Möjlighet att köpa ett frikort ska erbjudas, 1 100 kronor.
Makulering av faktura

Om en patient kan uppvisa högkostnadskort/kvitton motsvarande 1 100 kr
kan obetalda räkningar makuleras under förutsättning:
- att de avser besök under den s.k. ”kvalificeringstiden” och
- att de inte gått vidare till inkasso
Uppfylls inte båda dessa kriterier ska räkningarna betalas.
Högkostnadsskydd för patienter från andra landsting

Högkostnadsskydd gäller även för patienter från andra landsting. Frikort
kan därför komma att utfärdas för patienter från andra landsting i
samband med besök inom landstinget Kronobergs sjukvård. Då gäller
följande:
- Vid utfärdandet av frikort gäller det högkostnadstak som gäller i
vårdlandstinget, alltså 1 100 kronor.
- Bestämmelser kring avgifter och kvalificerade besök kan variera
mellan landstingen, men i dessa fall är det alltid vårdlandstingets
regler som gäller.

Högkostnadsskydd – läkemedel
Högkostnadsskyddet för läkemedel uppgår till 2 200 kr och
administreras av apoteket. Då landstinget tagit över kostnadsansvaret för
läkemedel är det landstingets skyldighet att avgöra tvister om
tillämpningen av reglerna i ”Lagen om högkostnadsskyddet vid inköp av
läkemedel”. Eventuella ”överklaganden” ska skickas till
ekonomidirektören.
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8 Asylsökande m.fl.
När de som vårdas är asylsökande eller andra utlänningar som har rätt att
få ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA), gäller
under vissa förutsättningar särskilda patientavgifter. Detta regleras i SFS
1994:362 ”Förordning om vårdavgifter mm för vissa utlänningar”.
Avgifter asylsökande och tillståndslösa

Avgift

Asylsökande som har ett giltigt ”Tillfälligt LMA-kort för
utlänning i Sverige” och personer som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd (tillståndslös) erbjuds akut
vård och sådan vård som inte kan anstå.
Subventionerad avgift gäller vid följande tillfällen:
- vid läkarbesök inom den offentliga primärvården
- för läkarvård som ges efter remiss från den offentliga
primärvården
- vid annan sjukvårdande behandling än läkarvård inom
den offentliga vården om den ges efter remiss av en
läkare inom den offentliga vården.
Vid besök hos akut- och specialistmottagning för akut
vård och sådan vård som inte kan anstå, men där remiss
saknas
Besök som avser planerad vård som inte ersätts av
Migrationsverket
Barn och ungdom under 18 år
Ungdomar mellan 18 och till det kalenderår de fyller
19. Endast rätt till akut vård och vård som inte kan anstå
Förebyggande barna- och mödravård inom den
offentliga primärvården, förlossningsvård eller vård och
åtgärder enligt smittskyddslagen

Sjukresa

Asylsökande/tillståndslösa som uteblir från besöket
Hälsosamtal/Hälsoundersökningar ska erbjudas
asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare samt
tillståndslösa
En person i etableringsreformen som fått fullständigt
personnummer, men fortfarande kan visa upp giltigt
LMA-kort
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Besök hos läkare 50 kr
Annan sjukvårdande
behandling än läkarvård 25 kr

Ordinarie patientavgift
Patienten betalar hela
vårdkostnaden (=
utomlänsavgift)
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt

Avgiftsfritt
Asylsökande och tillståndslösa
skall betala avgift för sjukresa
enligt gällande
sjukresebestämmelser, dock
med högst 40 kr per enkelresa
Uteblivandeavgift tas ut på
sedvanligt sätt, d.v.s. patienten
får betala vårdgivarens
ordinarie patientavgift
Avgiftsfritt
Betalar som asylsökande
enligt ovan men har rätt till
fullständig sjukvård.
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9 Personer från andra länder
Läs mer om vård av personer från andra länder i Turisthandboken:
http://www.ltkronoberg.se/HoS/HoS-personal/Vard-av-personer-fran-andralander/Turisthandboken/
Personer från EU/EES
Nödvändig vård

Förordning (EEG) 1408/71 reglerar rätten till vård i andra EU/EES-stater.
De personer som är försäkrade enligt dessa regler ska kunna intyga sin
rätt till vård i Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp det
Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). För personer från nordiska
länder räcker det med att lämna fullständigt namn och bostadsadress.
Försäkrade i andra EU-länder har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till
nödvändig vård (inklusive akut vård).
En EU/EES-patient, som är berättigad till nödvändig vård,
- betalar samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige.
- omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård
- har rätt till ersättning enligt landstingets sjukreseregler
- omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel
Rätten till nödvändig vård innebär att de försäkrade under trygga
medicinska omständigheter ska kunna vistas här den tid de har planerat.
De ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt
hemland p.g.a. medicinska skäl. Nödvändig vård inkluderar även
följande:
- Vård som orsakats av kronisk sjukdom
- Provtagningar och medicinska kontroller
- Förebyggande mödra- och barnavård
- Förlossning
Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland
anses den inte som nödvändig. En besökare som tänker vistas här i
exempelvis fem månader kan ha rätt till mer omfattande vård än en
person som planerar att bara stanna här i några dagar. Det är behandlande
läkare som i det enskilda faller avgör vad som ska anses vara nödvändig
vård. Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet
med resan till Sverige är att söka vård.
EU-kort





Landstinget har rätt att fakturera Försäkringskassan för EU/EESpatienter, för utförd vård enligt gällande utomlänstaxa, under
förutsättning att patienten har ett giltigt EU-kort. Vid besöket
måste EU-kortet därför kopieras och skickas in till Kundsupport
ekonomi.
Patienter från de övriga nordiska länderna behöver inte visa EUkortet. I dessa fall är det tillräckligt att registrera patientens namn
och bostadsadress.
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Om EU-kortet saknas eller är ogiltigt, och det handlar om
patienter från länder utanför Norden, ska patienten själv betala
hela beloppet för vården, enligt gällande utomlänstaxa. Den
vårdsökande kan då få ersättning för sina utlägg från sin
motsvarighet till vår Försäkringskassa i det andra EU-landet.

Planerad vård

För att en EU/EES- patient skall få planerad vård i Sverige till samma
vårdavgift som bosatta inom landstinget, krävs att patienten fått detta
godkänt av sin motsvarighet till vår Försäkringskassa i sitt hemland. Med
planerad vård avses att syftet med resan till Sverige är att söka vård.
Patientens Försäkringskassa ska styrka att det finns tillstånd för vård i
Sverige, på blankett E112.
Från 1 oktober 2013 har patienter från andra EU/EES-länder en utökad
möjlighet att söka planerad vård i Sverige, genom det så kallade
”Patientrörlighetsdirektivet”. Det innebär att patienter kan söka planerad
vård i annat EU/EES-land och sedan få ersättning från sitt hemland.
Särskilda tillämpningsanvisningar för mottagande av EU/EES-patienter är
under bearbetning.
Patient från en annan EU/EES-stat som arbetar i Sverige under högst
12 månader
Vistelse i Sverige för arbete under högst 12 månader ger rätt till både
nödvändig och planerad vård till samma vårdavgift som bosatta inom
landstinget. Patienten ska dock kunna uppvisa ett giltigt svenskt
anställningsbevis eller ett av Försäkringskassan utfärdat ”Intyg om rätt till
vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller
Schweiz” (en kopia skickas till Kundsupport Ekonomi).
Personer från länder utanför EU/EES
Utländska medborgare

Avgift

Personer från:
• Algeriet
• Australien
• Israel
• Quebec

Sverige har sjukvårdsavtal med dessa länder. Det
innebär att personer från dessa länder har, vid
tillfällig vistelse i Sverige, rätt till akut vård och
akut tandvård på samma avgiftsvillkor som
bosatta i Sverige.

Personer som är utländska medborgare,
bosatta i länder utanför EU/EES-området
med vilka Sverige saknar
sjukvårdskonventioner

Dessa personer har inte rätt till någon
subventionerad vård av landstinget. Det betyder
att dessa patienter själva får betala den verkliga
kostnaden för såväl akut som planerad vård
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10 Sjukvård för utlandssvenskar
Utlandssvenskar från EU/EES
- Svenska medborgare boende i EU/EES-länder jämställs med övriga
boende och sjukförsäkrade i dessa länder. Det betyder att de har rätt
till akut och nödvändig vård i Sverige till samma avgift som bosatta i
Sverige, under förutsättning att de kan visa upp giltigt EU-kort.
- EU-kortet utfärdas av myndigheterna i respektive arbets- eller
bosättningsland. Om patienten inte kan visa giltigt EU-kort, betalar
utlandssvenskar från andra EU/EES-länder de verkliga kostnaderna i
Sverige för sjukvården.
- Utlandssvenskar från EU/EES-länder är i första hand hänvisade att
söka planerad vård i sitt arbets- eller bosättningsland om de inte fått
intyg E112 från myndigheterna i sitt bosättningsland för planerad vård
i Sverige. Från 1 oktober 2013 har patienter från andra EU/EES-länder
en utökad möjlighet att söka planerad vård i Sverige, genom det så
kallade ”Patientrörlighetsdirektivet”. Det innebär att patienter kan söka
planerad vård i annat EU/EES-land och sedan få ersättning från sitt
hemland. Särskilda tillämpningsanvisningar för mottagande av
EU/EES-patienter är under bearbetning.
Utlandssvenskar från länder utanför EU/EES
- I de fall utlandssvenskar från länder utanför EU/EES blir akut sjuka
under vistelse i Sverige får de öppen vård till samma avgift som
bosatta i Sverige.
- Vid akut sluten vård betalar utlandssvenskar från länder utan för
EU/EES den högsta slutenvårdsavgiften (för närvarande 100 kr per
vårddag) för bosatta.
- Den akuta vården ska sökas i det landsting där vårdbehovet uppkom.
- Om en utlandssvensk täcks av en sjukvårdskonvention grundar den
rätten till akut sjukvård i Sverige. I dessa fall får landstinget ersättning
från Försäkringskassan. Finns ingen konvention om sjukvård svarar
landstinget för kostnaden för akut vård.
Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer och utsända personer
- Missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer får öppen
vård till samma avgifter som bosatta i Sverige. De får också sluten
vård, akut och planerad, till den högsta slutenvårdsavgiften (för
närvarande 100 kr per vårddag) för bosatta.
- Motsvarande gäller även för s.k.utsända personer. Med en utsänd
person avses en som arbetar åt en svensk arbetsgivare med anställning
i Sverige men med arbetsplatsen förlagt i ett annat land.
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11 Uteblivna tidsbeställda besök
En sjukvårdshuvudman får kompensera sig för kostnader som
uppkommer med anledning av att en patient uteblivit från tidsbeställt
läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling.
Om patienten inte kan utnyttja sin beställda tid ska den avbokas minst ett
dygn i förväg, så att tiden kan ges till någon annan.
Har patienten uteblivit utan att kontakta vården, skall patienten debiteras
en uteblivande avgift.
Uteblivandeavgift:
– Avgiften omfattar vårdgivarens ordinarie patientavgift.
– Avgiften tas ut även för patientgrupper som är avgiftsbefriade
eller har lägre patientavgift, t.ex. barn och ungdom, patienter med
frikort, BVC, asylsökande och patienter som annars går på
grupptaxa. Däremot får avgiften inte tas ut för dem som är
avgiftsbefriade enligt lag, se sidan 4.
– Avgiften tillgodoräknas ej högkostnadsskyddet.
– För uteblivet besök avseende intyg/utlåtande samt
åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom ska patienten
debiteras patientavgift för läkarbesök alternativ sjukvårdande
behandling.
Undantag:
– Om man har ett giltigt skäl för att utebli. Med giltigt skäl avses i
huvudsak egen eller nära anhörigs akuta insjuknande, dödsfall
eller motsvarande.
– En patient som insjuknar under helgen och har ett
mottagningsbesök på måndagen ska inte debiteras det uteblivna
besöket - såvida det inte på kallelsen finns ett telefonnummer dit
man kan vända sig och avboka besök även under helger.
– Besök inom Barn- och ungdomspsykiatrin
– Besök för rådgivning i samband med abort/sterilisering
– Besök inom ramen för smittskyddslagen
– Besök som är avgiftsfria enligt lag
Observera att avgift för uteblivet besök numera får tas ut även vid
planerade besök för preventivmedelsrådgivning.

329

Sida 17 av 19

REGION KRONOBERG

12 Avgiftsbefrielse
Patient som får vänta mer än 30 minuter ska få sin faktura makulerad
eller återbetald patientavgift om det gäller ett planerat tidsbeställt besök i
öppen vård och om patienten betalat patientavgift enligt gällande taxa.
Undantag
Avgiftsbefrielsen gäller inte vid:
 Dagkirurgiska operationer.
 Undersökningar under narkos.
 Besök utan samband med sjukdom.
 Akutbesök, även om patienten fått en tid angiven, liksom s.k. dropin-mottagning hos distriktssköterska. Däremot gäller regeln vid
enheter som tillämpar ”Bra mottagning”.
De 30 minuterna räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram
till dess att personalen påbörjar någon åtgärd som hör samman med
besöket. Besöket anses startat om man påbörjat provtagning eller någon
annan undersökning som ingår i det egentliga besöket. Det räcker inte att
ropa upp patienten i väntrummet och placera henne/honom i ett annat rum
utan att göra något mer.
För att patienten ska befrias från avgift förutsätts, att patienten håller sin
del av överenskommelsen, d.v.s. kommer på utsatt tid. Patienten ska
dessutom kräva avgiftsbefrielse i direkt anslutning till besöket.
Observera att eventuell registrering i högkostnadskort ska strykas i
samband med att pengarna återbetalas.
Om patienten blir utan vård
Om en planerad operation, undersökning eller behandling ställs in kan man få
ersättning för de utlägg man haft med max 800 kronor per tillfälle. En
förutsättning för att få ersättning är att vården uteblivit till följd av
”omständigheter som borde ha kunnat förutses av vårdpersonalen”. Om det sker
en större olycka med oväntade akutfall får man inte ersättning.
Faktura för inställt besök skickas inte ut. I efterhand kan man begära ersättning
för verifierade utlägg med högst 800 kronor. Man kan dessutom begära ersättning
om man har betalat egenavgift för sjukresa.
För att få ersättning för egenavgift eller andra utlägg, skriver man till den
vårdenhet där man skulle ha fått vård. Man ska bifoga kvitto eller liknande som
styrker kostnaderna.
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13 Betalning
Betalsätt
Patientavgifter i Landstinget Kronobergs landstingsdrivna vård betalas via
faktura eller betalkort. Fakturan har 30 dagars kredittid och det tillkommer ingen
fakturaavgift. På akutmottagningen och jourläkarcentralen är faktura enda
möjliga betalsätt. För de patienter som önskar att betala sin faktura kontant finns
möjligheten att göra detta på ortopedmottagningen vid Centrallasarettet i Växjö
och på centralkassan Lasarettet Ljungby.
Betalningspåminnelse
Om patienten inte betalar inom 30 dagar skickas en betalningspåminnelse.
En betalningspåminnelseavgift på 50 kr tas då ut.

331

Sida 19 av 19

2016-10-01
Region Kronoberg
Vårdstöd
Sandra Stern
Anna Tschannen

AVGIFTER I SLUTEN VÅRD
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2016, gällande tills vidare.

Generell regel
Ålder

Avgift

0 - 19 år

0 kr per dag

över 20 år

100 kr per dag

Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år
de fyller 19.
Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20.

Undantag
Patienter i åldersgruppen 20-39 år med hel sjuk- eller
aktivitetsersättning
 50 kr i vårdavgift för dag 1-30.
 För resterande vårddagar gäller avgift enligt den generella
regeln.
 Patienten ansöker själv om nedsatt avgift till Kundsupport
ekonomi.
Patienter med låg inkomst
 50 kr i vårdavgift.
 Gäller för de patienter som har en skattepliktig inkomst lägre än
8 000 kr per månad, d.v.s. 96 000 kr per år.
 Inkomsten kan verifieras av Skattemyndigheten eller
Försäkringskassan.
 Patienten ansöker själv om nedsatt avgift till Kundtjänst ekonomi
och en ny ansökan med verifierad inkomst ska lämnas vid varje
vårdtillfälle.
 Retroaktiv sänkning av den ändrade avgiften görs bara på
fakturor som gäller det senaste vårdtillfället.
Avgiftsbefriade patientgrupper vid sluten vård
- Asylsökande
- Värnpliktiga
- Anhållna
- Häktade
- Intagna på kriminalvårdsanstalt
2016 Avgifter slutenvård
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Permission
Om permission omfattat ett helt kalenderdygn (00.00-24.00) medges
avgiftsavdrag. Exempel: En patient åker hem på fredagskvällen och
kommer tillbaka på söndagskvällen. I detta fall sker avdrag för ett
dygn, eftersom det endast är lördagsdygnet som omfattar ett helt
kalenderdygn.
Observera patienter på vårdenheter med 5-dygnsvård faktureras för 5
vårddagar per vecka.

Fakturering och betalning
-

In- och utskrivningsdag räknas som en dag.
Faktura ska skickas till patienten inom 5 arbetsdagar från
utskrivningsdagen.
Patienter som vårdas mer än 30 dagar faktureras första gången
vid nästföljande månadsskifte.
Patienten faktureras en gång per månad vid långvarig vård. Sista
fakturan skickas alltid inom 5 arbetsdagar från
utskrivningsdagen.
Betalning ska ske inom 30 dagar.
Ingen faktureringsavgift ska tas ut.
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Avgifter tekniska hjälpmedel och bidrag
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2016, gällande tills vidare

Egenavgift: Engångsavgift som patienten betalar vid utlämnandet av hjälpmedlet. Ny egenavgift gäller vid varje ny förskrivning.

Egenavgift

Kostnadstak

Ortopedtekniska hjälpmedel
Inlägg/fotbäddar
per styck
per par

120 kronor
240 kronor

Mjuka ortoser
Tygkorsetter/gördlar

245 kronor
245 kronor

Ortopediska skor (per par)
över 18 år
under 18 år

610 kronor
360 kronor

Ortopedtekniska förbrukningsartiklar av helfabrikat

245 kronor. Se även under hjälpmedelsbidrag

Hörseltekniska hjälpmedel
Flyttkostnad (per flyttningstillfälle)
Hörapparat

220 kronor
350 kronor

Syntekniska hjälpmedel
CCTV- utrustning
Daisy
Elektroniskt förstoringsglas
Fickminne
Glasögon
Glasögon och linser för patienter som har afaki samt barn 0-7 år

330 kronor
330 kronor
330 kronor
330 kronor
330 kronor (80 kr per glas och 170 kr för bågen)
Se under hjälpmedelsbidrag

3300 kronor
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Egenavgift
Andningshjälpmedel
Apneskena
CPAP-utrustning
Kommunikation/kognitionshjälpmedel
Handdatorer
Ur och klockor
Telefon, specialmodell
Daisy
Cyklar och elrullstolar
Cyklar för barn och ungdom
Elrullstolar

Lån/hyra/driftsavgift

35% av kostnaden
165 kronor per månad

550 kronor
550 kronor
550 kronor
330 kronor

550 kronor
550 kronor per år

Träningshjälpmedel
220 kronor per år
Övriga hjälpmedel
TENS-apparater

55 kronor per påbörjad 14dagarsperiod, max 440 kronor
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Bidrag

Kostnadstak

Hjälpmedelsbidrag
Bidrag vid olikstora fötter (minst 2 nr). Bidraget avser inköp för det
ena paret skor
500 kronor
Cykelbidrag för specialcykel

40 % av anskaffningskostnaden

Kompressionsstrumpor till canceropererade patienter som drabbas av Tre (3) avgiftsfria strumpor per år, för fjärde
lymfödem
strumpan (4) o.s.v. betalar patienten 245 kr.
Glasögon och linser för patienter som har afaki
Glasögon/linser för barn 0-19 år (t.o.m. utgången av det kalenderår
de fyller 19 år)

Övriga bidrag
Hemodialys
Glutenbidrag
Peruk, permanent behov
Peruk, temporärt behov

Bidrag med 100 kronor för bågarna och hela
kostnaden för glasen/linserna
Bidrag med 100 kronor för bågarna och hela
kostnaden för glasen

6000 kronor
2 150 kronor
6000 kronor exkl. moms
3000 kronor exkl. moms
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AVGIFTER FÖR INTYG OCH
ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND
MED SJUKDOM
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2016, gällande tills vidare.

Innehållsförteckning
1 Innehåll
1. Momsplikt ...................................................................................................................... 2
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2.1 Inom grunduppdraget ............................................................................................ 2
2.2 Utanför grunduppdraget........................................................................................ 2
3. Avgiftsnivåer .................................................................................................................. 3
3.1. Avgiftsbefriade intyg och åtgärder/undersökningar ........................................ 3
3.2. Intyg och åtgärder/undersökningar med fastställd avgift................................ 3
3.3. Intyg och åtgärder/undersökningar där fastställd avgift saknas ..................... 4
3.4. Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa ........................................... 4
4. Avgiftsförteckning intyg och åtgärder/undersökningar .......................................... 5
5. Övriga regler ................................................................................................................13
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5.2. Uteblivna tidsbeställda besök/För sent avbokade besök ..............................13
5.3. Grupptaxa vid riktade hälsoundersökningar/motsv. .....................................13
5.4. Avgift för kopia, avskrift av allmän handling, röntgenbilder och foton ......14
6. Betalning .......................................................................................................................14
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2016 Avgifter för intyg och åtgärder
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1. Momsplikt
Eftersom avgiftsnivån för besök/åtgärder utan samband med sjukdom är
betydligt högre än för besök i samband med sjukdom, är det viktigt att
informera patienten om aktuell avgift redan vid tidsbokningen. De
intyg som är avgiftsbelagda gäller även för barn.
Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller
vårda en persons hälsa är dessutom numera momspliktiga. Det innebär
att undersökningar eller utredningar som sker med det huvudsakliga
syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en
tredje parts beslut är momspliktiga.

2. Grunduppdrag
2.1 Inom grunduppdraget
Den 1 mars 2009 infördes Vårdval Kronoberg inom primärvården. Den
verksamhet som alla vårdcentraler som ingår i vårdvalet ska erbjuda
kallas grunduppdraget. Det är lika för alla enheter, oavsett om det är en
offentlig eller privat enhet och samma patientavgifter och regler skall
tillämpas. De intyg och åtgärder/undersökningar som ingår i
grunduppdraget och där alla vårdenheter ska tillämpa angiven
avgift, har markerats med x i kolumnen ”Inom grunduppdraget”.
(Övriga verksamheter inom landstinget kan bortse från denna
kolumn).
Observera att de intyg och åtgärder/undersökningar som inte finns
specificerade men ändå ses som ett enkelt intyg/åtgärd/undersökning
ingår i grunduppdraget.

2.2 Utanför grunduppdraget
Vårdcentralen kan utöver grunduppdraget/åtagandet samt eventuellt
tilläggsuppdrag, även utföra andra tjänster. Med andra tjänster avses
bl.a. åtgärder utan samband med sjukdom såsom resevaccinationer,
hälsoundersökningar, försäljning av varor samt utfärdande av olika intyg
som inte ingår i grunduppdraget. Intyg och åtgärder/undersökningar av
utomlänspatienter utan samband med sjukdom ligger utanför
grunduppdraget. För tjänster som ligger utanför grunduppdraget har
privata vårdgivare frihet att tillämpa andra avgifter än vad som
redovisas i detta dokument samt fritt välja betalningsalternativ.
Offentliga vårdcentraler ska tillämpa nedanstående patientavgifter, även
om det avser verksamhet utanför grunduppdraget.
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3. Avgiftsnivåer
3.1. Avgiftsbefriade intyg och åtgärder/undersökningar
En del intyg avgiftsbefriade för patienten. Undersökning i samband med dessa
intyg är också avgiftsfria, samt ingår i grunduppdraget. I
avgiftsförteckningen nedan redovisas de avgiftsbefriade intygen och
åtgärderna med avgiften 0 kronor.
OBS! Samtliga intyg som skall lämnas till annan enhet inom landstinget är
avgiftsfria!

3.2. Intyg och åtgärder/undersökningar med fastställd avgift
Avgiftsförteckningen tar upp de intyg och åtgärder/undersökningar som
har en fastställd avgift. Det finns fyra olika fastställda avgiftsnivåer som
bygger på hur pass omfattande intyget eller åtgärden/undersökningen är.
Följande avgiftsnivåer gäller för intyg och åtgärder/undersökningar med
fastställd avgift:
Avgift utan moms

Avgift med moms

Enklare intyg/åtgärd/undersökning

300 kr

375 kr

Normala intyg/åtgärd/undersökning

600 kr

750 kr

Omfattande intyg/åtgärd/undersökning

900 kr

1 125 kr

1 500 kr

1 875 kr

Mer omfattande intyg/åtgärd/undersökning

Om patienten gjort ett läkarbesök i samband med att intyget utfärdas
tillkommer normalt, även besöksavgiften för detta .150 kr i primärvård
resp. 300 kr i specialiserad vård. Dessa fall har markerats med ”X”, i
kolumnen ”Besöksavgift tillkommer”.
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3.3. Intyg och åtgärder/undersökningar där fastställd avgift saknas
Om intyget/åtgärden/undersökningen inte finns med i avgiftsförteckningen tas
följande avgifter ut:

Avgift utan moms

Avgift med moms

Besöksavgift
tillkommer

300 kr

375 kr

x

Övriga intyg/åtgärder/
Undersökningar där ev.
undersökningar finns
prissatta

300 kr + avgifterna
för
undersökningarna
exkl. moms

375 kr + avgifterna
för
undersökningarna
inkl. moms

Övriga intyg/åtgärder/
undersökningar där ev.
undersökningar ej finns
prissatta

Timtaxa
(se nedan)

Timtaxa
(se nedan)

Enklare
intyg/åtgärd/undersökning

Inom
grunduppdraget
x

3.4. Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa
I avgiftsföreteckningen finns intyg och åtgärder/undersökningar där
patienten betalar enligt timtaxa. Timtaxan kan användas både för
momsbefriade och momspliktiga intyg/åtgärder.
Följande timtaxa gäller:
Avgift utan moms

Avgift med moms

1100

1375

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 15 min

275

344

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 1 tim

550

688

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 15 min

138

172

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 1 tim

Vid timtaxa ska all tid som går åt ingå i beräkningen av priset, t.ex. tid
för journalläsande, utfärdande av intyg, utskrift samt tid för
åtgärder/undersökningar. Endast röntgenundersökning och
kopiering/avskrifter debiteras då särskilt (se 5.4.).

340

Sida 4 av 14

REGION KRONOBERG

4. Avgiftsförteckning intyg och åtgärder/undersökningar

A
Adoptionsintyg, läkarintyg för sökande
av adoptivbarn, inkl nödvändiga
undersökningar samt hälsoundersökning
och provtagningar av adoptivbarn
Alkolås, avgift per besökstillfälle
Allmänfarlig sjukdom, undersökning av
anhörig till patient med
(smittskyddslagen)
Anhörigvård, intyg för vård av anhörig
(gäller även för vård av barn)
Arbetsskadeförsäkringslagen, intyg
enligt
Aortascreening
Arbetsgivare eller arbetsförmedlingen,
Asbest, röntgenundersökning
Audiogram
Aupair, intyg för arbete som. (Motsv.
hälsoundersökning)

Avgift utan
moms

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0
1500

x

0

x

0

x

0
200

x
timtaxa
750
750

x
x

750

B
Bedömning av prestationsförmåga hos
vissa nyanlända invandrare (avgiften
debiteras arbetsförmedlingen)
Blodgrupperingsintyg, inkl provtagning
Blodgruppering, intyg och provtagning
(blodgivare, inom mödra- och
barnhälsovården)

2750
375

0

x

x

D
Dykarcertifikat/flygcertifikat, intyg för.
(Motsv. hälsoundersökning)
Dödsfall, konstaterande av (även vid
hembesök och på olycksplats)

1875
0

x

E
EEG
EKG, vila, ej i samband med intyg

900
600
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Avgift utan
moms

EKG, arbets, ej i samband med intyg
EKG, arbets, i samband med intyg
Ergometertest, ergometri

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

900
1125

x
x
x

375

x

750
750

x
x
x
x

timtaxa

x

900

F
Faderskapsintyg, inkl. en provtagning
Friskvård, t.ex. gymping, viktreducering
(i grupp tillämpas grupptaxa, se särskild
regel sid. 13)
Färdtjänst, intyg för
Färgsinnesintyg
Färgsinnesundersökning
Försäkringsbolag, intyg

aktuell
patientavgift
0

Försäkringskassan, samtliga intyg och
utlåtande oavsett om förfrågan kommer
från FK eller patienten

0

x

G
Avgift utan
moms

God man, läkarintyg för utredning i
ärende om anordnande av godmanskap
Graviditetstest (vid MVC ingen avgift)
Gynekologisk hälsoundersökning på
patientens initiativ, omfattande
autoanamnes, bimanuell undersökning,
inspektion av vagina och portio, enkel
blod- och urinstatus samt cytologprov i
erforderliga fall
Gynekologisk hälsoundersökning
(cytologprov), inom screeningprogram
Gynekologisk hälsoundersökning
(cytologprov), utanför
screeningprogrammet

H

Avgift med
moms

375

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

x

300

x
x

600
100

200
Avgift utan
moms
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tillkommer draget

375

Handikappfordon
HIV-intyg, inkl provtagning (gäller även
för utbildning)
HIV-test (enl. smittskyddslagen)
Hälsoundersökning, allmän
A.Allmän anamnes,
synskärpeundersökning, tonometri, enkel
hörselprovning, enkel blod- och
urinstatus, fysik, normalstatus

375
0
600 åtgärd
som ej ska
användas
för intyg

750 i
samband
med intyg

900 åtgärd
som ej ska
användas
för intyg

1125 i
samband
med intyg

900 åtgärd
som ej ska
användas
för intyg

1125 i
samband
med intyg

D. Allmän hälsoundersökning, omfattande
1500 åtgärd
alla undersökningar enligt A, B och C
som ej ska
användas
för intyg

1875 i
samband
med intyg

B. Allmän hälsoundersökning enligt A
samt, färgsinnesundersökning, och/eller
vilo-EKG
C. Allmän hälsoundersökning enligt A
samt, endera av arbets-EKG, audiogram
eller kemisk undersökning (kolesterol,
kreatinin, triglycerider, urinsyra)

x

x
x
x

Hälsoundersökning, gynekologisk på
patientens initiativ, omfattande
autoanamnes, bimanuell undersökning,
inspektion av vagina och portio, enkel
blod och urinstatus samt cytologprov i
erforderliga fall
Hälsoundersökningar, riktade:
Hälsoundersökning såsom hälsovård för
äldre, viktgrupper, rök- och alkoholavvänjning, 35-års kontroller och motsv.
oavsett vårdgivare

600

• enskilt eller i grupp om högst 4
personer samtidigt
• i grupp om minst 5 personer samtidigt

100

x

50

x

Gynekologisk hälsoundersökning
(cytologprov)
• inom screeningprogrammet
• utanför screeningprogrammet
• mammografiundersökning
• aortascreening

100
200
200
200

343
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• screening för anhöriga med speciell
ögonsjukdom
Hälsoundersökning/hälsosamtal avser
• dels asylsökande som inte tidigare
genomgått någon hälsoundersökning
(efter sin ankomst till Sverige)

200
2070

x

0

x

0

x

220

x

• dels anhörig invandrare
(avgiften debiteras migrationsverket)

I
Influensavaccination, om patienten
tillhör följande riskgrupperna enl.
socialstyrelsen
• Personer över 65 år
• Patienter med kronisk hjärt- och/eller
lungsjukdom samt vissa andra kroniska
sjukdomar
• Personer med extrem fetma (BMI
>40)
• Personer med gravt nedsatt
infektionsförsvar av sjukdom eller
medicinering
• Barn med flerfunktionshinder
• Gravida kvinnor som inte tidigare
vaccinerats mot A (H1N1)
• Barn med flerfunktionshinder
• Gravida kvinnor som inte tidigare
vaccinerats mot A (H1N1)
• Hushållskontakter och personal som
vårdar personer med kraftigt nedsatt
infektionsförsvar
Samtidig influensa och
pneumokockvaccination för ovan nämnda
riskgrupper
Influensavaccination för övriga, icke
tillhörande riskgrupperna

344
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K
Avgift utan
moms

Kör-, trafik- och traktorkort, (pga
sjukdom)

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0

Kör-, trafik- och traktorkort, (ej pga
sjukdom)

x
1125

x

L
375

Livsmedelsintyg
Läkarintyg – LVM, enligt lag om vård
av missbrukare

0

Läkarintyg – LVU, enligt lag om vård av
unga. Utfärdas av barnkliniken.

0

Läkarutlåtande om hälsotillstånd, intyg
om

0

x

x
x

x

N
Nykterhetsintyg, i samband med dom för
rattfylleri, inkl. avgift för intyg +
läkarbesök. Provtagningar debiteras
särskilt se nykterhetsprov.

750

x

Nykterhetsprov alkohol

375

x

Nykterhetsprov narkotika

375

x

O
Ortopediska hjälpmedel, intyg för
erhållande av

0

x

P
Parkeringstillstånd, intyg för
Pension, intyg om särskild rätt till (när
myndighet begär intyg)

375
0

345
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Avgift utan
moms

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0

x

0

x

Pneumokockvaccination, för övriga icke
tillhörande riskgrupperna

220

x

Samtidig pneumokock- och
influensavaccination, för övriga icke
tillhörande riskgrupperna

300

x

Pneumokockvaccination
• för medicinska riskgrupperna, se ovan
under influensavaccination.
Samtidig pneumokock- och
influensavaccination för riskgrupperna

Prestationsförmåga hos vissa
nyanlända invandrare, (intyg enligt
Lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända), avgiften debiteras AF
Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten
vård (när enskild begär det)

2750
0

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten
vård (samhällsorgan begär)

x
timtaxa

x

R
Resa, intyg för att avboka

375

Resa, intyg för att ta med mediciner .
Observera att apoteken i vissa fall kan
utfärda detta intyg avgiftsfritt.
Rättsintyg, enskilda
Röntgenundersökning, enbart

375
timtaxa
750

x

x

x
x

S
Salmonella/shigellaundersökning,
undersökning/provtagning i samband med
hälsoundersökning, provtagningen ej
föranledd av misstanke om smitta
Salmonella/shigellaundersökning,
undersökning/provtagning för
konstaterande av smitta (föranledd av
misstanke om smitta) samt uppföljning
efter konstaterande av smitta

375

0

346
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Avgift utan
moms

Smittkoppor, intyg att bifogas ansökan
med befrielse från ympning mot

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0

x

Stelkramp, vaccination mot (vid skada
ingår första vaccinationen i ordinarie
besöksavgift)
Sterilisering, intyg om
Synskärpeundersökning

300 +
självkostnad
för vaccinet
0

x
x

T

Avgift utan
moms

Tuberkulinprövning, inkl BCGvaccination, avser annan prövning än för
vårdpersonal eller för intagning vid
vårdskolor, vilka är avgiftsfria

300 +
självkostnad
för vaccinet

x

0
600

x
x

Tuberkulinprövning, inkl BCGvaccination, för personal i riskyrken samt
för intagning till utbildningar i dessa
yrken. Med riskyrken avses t ex polisskol- och daghemspersonal, socialarbetare
och vårdpersonal.
TWART, analys av antikroppar

375

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

U
Utseendeförbättring, (t.ex. borttagning
av lever fläckar och vårtor,
ansiktslyftning, håltagning i öron mm, när
åtgärden inte är föranledd av sjukdom)

timtaxa

V
Vaccinationer, specificerade se under
Gardasil
Influensavaccination
Pneumokockvaccination

Vaccinationer*, övriga icke specificerad

x

300 +
självkostnad
för vaccinet
Avgift utan
moms

Vård av anhörig, intyg för (gäller även

Avgift med
moms

0

347
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avgift
grundupptillkommer draget
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för vård av barn)
Vård- och behandlingsresor, intyg för

0

x

Vårdbidrag, intyg vid ansökan om
statligt eller kommunalt

0

x

Avgift utan
moms

Övriga åtgärder/undersökningar, ej i
samband med intyg

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

timtaxa

Övriga åtgärder/undersökningar, i
samband med intyg

timtaxa

*Vid vaccinering av flera barn inom samma familj tas endast en fast
avgift om 300 kr per syskongrupp!
Observera att barn och ungdomar som inte vaccinerats i enlighet med
barnhälsovårdens och skolhälsovårdens vaccinationsprogram har rätt att
få dessa vaccinationer kostnadsfritt t.o.m. den månad de fyller 18 år.
Berör främst utlandsfödda barn och ungdomar.
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5. Övriga regler

5.1. Intyg i sluten vård
Då patient är inskriven i sluten vård skall avgift tas ut för intyg/utlåtande
på motsvarande grunder som sker i öppen vård.
5.2. Uteblivna tidsbeställda besök/För sent avbokade besök
Enligt gällande regler har sjukvårdshuvudmannen rätt att kompensera
sig för uteblivna tidsbeställda besök motsvarande den uteblivna
patientavgiften. Regeln gäller samtliga tidsbeställda besök i öppen vård,
d.v.s. även besök för intyg/utlåtande samt åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom.
Om patienten inte kan utnyttja sin beställda tid ska den avbokas minst
ett dygn i förväg, så att tiden kan ges till annan. Har patienten ändå
uteblivit utan att kontakta vården, ska patienten debiteras en
uteblivandeavgift.
Gällande regler innebär:
- Vid uteblivna besök, då det uteblivna besöket skulle avsett
intyg/utlåtande respektive åtgärder/undersökningar utan samband
med sjukdom m.m. tas en avgift motsvarande gällande patientavgift
ut för den vårdgivarekategori som berörts.
- Avgiften tillgodoräknas ej högkostnadsskyddet.
5.3. Grupptaxa vid riktade hälsoundersökningar/motsv.
Vid riktade hälsoundersökningar som sker i grupp om minst 5 personer
– t ex hälsovård för äldre, viktgrupper, rökavvänjning eller motsvarande
får grupptaxa tillämpas enligt följande huvudprincip.
Vid deltagande av minst 5 personer debiteras respektive deltagare, halv
ordinarie patientavgift X antal tillfällen. Avgift för samtliga tillfällen bör
erläggas vid första eller andra tillfället.
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5.4. Avgift för kopia, avskrift av allmän handling, röntgenbilder och
foton
Avgift
Journalkopia
1-9 kopior
10 kopior eller fler (avgift debiteras även för de 9
första kopiorna), pris per sida

0 kr
6 kr/sida upp till maxbelopp
500 kr/utskriftstillfälle
(innebär gratis kopior efter 83
sidor vid ett utskriftstillfälle)

Avskrift, pris per påbörjad kvart

85 kr

Röntgenbilder, bilder alt CD-skivor till privatperson

100 kr

Fotografier, pris per bild

6 kr

Loggrapporter
Allmän handling i övrigt,
1-9 kopior

0 kr
0 kr
6 kr/sida

10 kopior eller fler (avgift debiteras även för de första
9 kopiorna)

* OBS!
Tillägg i form av timtaxa för tidsåtgång i samband med
framtagandet av kopieringsunderlaget får ej debiteras. Däremot ska
en faktureringsavgift betalas om kopiorna inte hämtas på
vårdenheten.
Ovanstående handlingar lämnas avgiftsfritt till:
- Andra enheter inom landstinget
- Företagshälsovård som är anlitad av landstinget
- Annan offentligt finansierad vårdgivare
- Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

6. Betalning
6.1. Fakturering
Ingen faktureringsavgift tillkommer. Privata vårdcentraler tillämpar
egna betalningsalternativ för intyg/åtgärder utanför grunduppdraget.
6.2. Betalningspåminnelseavgift
Om patienten inte betalar inom 30 dagar skickas en
betalningspåminnelse, med en särskild betalningspåminnelseavgift på 50
kr.
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100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Arvode i kronor
20150101

Referenspris
20160115

Förslag till taxa
20160115

Diagnostik
101

Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

775

810

810

103

Akut eller komletterande undersökning utförd av tandläkare

350

355

365

103a

Akut eller komletterande undersökning utförd av tandläkare, mindre omf

150

355

155

107

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

970

1 015

1 015

107a

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf 600

1 015

625

108

Utredning utförd av tandläkare

1 595

1 670

1 670

111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

600

595

625

112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

755

790

790

113

Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist

240

250

250

114

Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 520

545

545

121

Röntgen-us av enskild tand

45

50

50

122

Röntgen-us Delstatus

220

230

230

122a

Röntgen-us Delstatus mindre omf

120

230

120

123

Röntgen-us, helstatus

755

785

785

124

Panoramaröntgen

505

510

510

125

Röntgen-us, extraoral

475

500

500

126

Röntgen-us, omfattande

915

955

955

131

Tomografiundersökning, en kvadrant

905

945

945

132

Tomografiundersökning, två kvadranter

1175

1 225

1225

133

Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

1440

1 505

1505

134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

1710

1 785

1785

141

Studiemodell, för behandlingsplanering

575

605

605

161

Salivsekretionsmätning

530

555

555

162

Lab kostnader vid mikrobiologisk undersökning

270

305

280

163

Biopsi

935

935

164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

1390

505

505

Arvode i
kronor
20150101

Referenspris
20160115

Förslag till taxa
20160115

Röntgenåtgärder

200 Sjukdomsförebyggande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

201

Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

410

430

430

204

Profylaxskena, per skena

715

745

745

205

Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid

150

160

160

206

Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring

300

315

315

Arvode i
kronor
20150101

Referenspris
20160115

Förslag till taxa
20160115

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

301

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande beh

385

390

390

301a

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande beh enkel

195

390

200

302

Sjukdomsbehandlande åtgärder

700

730

730

303

Sjukdomsbehandlande åtgärder,omfattande behandling

1505

1 575

1 575

303a

Sjukdomsbeh åtgärder,något mindre omfattande behandling

1076

1 575

1080

311

425

440

440

235

440

245

312

Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem.
mindre omf
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller
problem

165

155

165

313

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

920

960

960

314

Beteendemedicinsk behandling

425

445

445

321

Icke operativ behandling av kariessjukdom

435

475

465

322

Stegvis excavering

1025

1 075

1075

311a

341

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

450

460

460

341a

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, enkel

155

460

160

342

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

940

940
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900

351

342a

Behandling av parodontal sjukdom eller priimplantit, större omfattning, enkel

343

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1 245

362

Lustgassedering, per gång

650

780
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352

940

675

1 395

1 350

800

800

400 Kirurgiska åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Arvode i
kronor
20150101

Referenspris
20160115

Förslag till taxa
20160115

401

Tanduttagning, en tand

925

985

985

402

Tanduttagning, en tand. komplicerad

1590

1 625

1625

403

170

175

175

2860

2990

2 990

405

Tanduttagn., tillkommande, enkel
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller
annan vävnad, per operationstillfälle
Omfattande dentoalveolär kirurgi

3875

3 990

3 990

406

Tanduttagning övertalig tand

1130

985

985

407

Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

1880

1 965

1 965

420

Implantat, per styck, enligt fixturpriser

Enligt faktura

2505

3 500

420a

Implantat, per styck, enligt faktura

Enligt faktura

2505

Enligt faktura

404

Implantatkirurgiska åtgärder

421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

3600

3 440

3 600

422

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1385

1 425

1 425

423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

4695

4 585

4 795

424

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1550

1 605

1 605

425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat

6750

6 325

6 950

426

Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik

2060

2 145

2 145

429

Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle

3595

3 755

3 755

430

Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi.

945

990

990

435

Avlägsnande av ett implantat

925

985

985

436

Avlägsnande av implantat, enkel

170

175

175

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

1990

2 425

2 325

1150

2 425

1 190

442

Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle

3295

3 440

3 440

443

3 275

3 275

4460

4 660

4460

4 660

446

Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3135
Omfattande parodontalkirurgisk behandling av parodontit vid sju
4850
tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem
4850
implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination
Rekonstruktiv beh med membra (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd per op tillfälle
1705

1735

1 735

447

Rekonstruktiv beh med benersätningsmaterial, tilläggsåtgärd per op tillfälle

1150

1175

1 175

448

Fritt bindvävstransplant vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

685

715

715

480

Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

290

305

305

Arvode i
kronor
20150101

Referenspris
20160115

Förslag till taxa
20160115

441
441a

444
445

500 Rotbehandling

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

501

Rensning och rotfyllning, en rotkanal

3350

3 285

3 495

502

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

3845

4 015

4 015

503

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

4890

4 915

4 990

504

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

5230

5 460

5 460

521

Akut endodontisk behandling

720

760

760

522

Komplicerad kanallokalisation

705

740

740

523

Stiftborttagning

1070

1 125

1125

541

Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle

3345

3 495

3495

542

Apikalkirurgisk behandling , ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 935

980

980

Arvode i
kronor
20150101

Referenspris
20160115

Förslag till taxa
20160115

3 200

3 345

3 345

3 200

3 345

3 345

4 840

5 060

5 060

600 Bettfysiologiska åtgärder

Åtgärdskod/
Tillstånd

Typ av behandling

603

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

604

Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena

2100

2 060

2 160

606

Motorisk aktivering

450

470

470

607

Bettslipning för ocklusal stabilisering

665

720

720

601
602
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700 Reparativa åtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

Arvode i
kronor
20150101

Referenspris
20160115

Förslag till taxa
20160115

701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

575

580

580

701a

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand, enkel

300

580

310

702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

915

920

920

703

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1060

1 100

1 100

704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

725

745

745

704a

Fyllning av en yta på molar eller premolar, enkel

300

745

310

704b

Fyllning av en yta på molar

865

745

900

705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1070

1 095

1095

705b

Fyllning av två ytor på molar

1290

1 095

1350

706

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1440

1 460

1460

707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

1590

1 655

1 655

708

Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi

505

525

525

Arvode i
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800 Protetiska åtgärder

Tandstödd protetik
Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

800

Permanent tandstödd krona, en per käke

5 540

5 610

5710

801

Permanent tandstödd krona, flera per käke

4 980

4 260

5260

802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 050

3 025

3150

803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1380

1 435

1435

804

Hängande led vid tandstödd protetik, per led

2130

2 150

2150

805

Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd

1650

1 710

1 710

806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3250

3 290

3290

807

Semipermanent krona eller hängande led, per led

2180

2 270

2 270

808

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3210

3 225

3225

809

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1070

965

965

811

Cementering av lossad protetisk konstruktion, per stöd

420

540

540

812

Broreparation 1

1360

1 415

1415

813

Broreparation 2

4140

4 330

4330

814

Broreparation 3

7160

7 480

7480

815

Sadelkrona

4980

5 025

5075

822

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

3595

3 595

3 705

823

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5045

4 985

5 145

824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

10170

10 500

10 500

Reparativaåtgärder
åtgärdervid
vidtandstödd
tandstöddprotetik
protetik
Reparativa

Avtagbar protetik

825

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

826

Attachments, per styck

827
828

11165

11 865

11865

Enligt faktura

90

Enligt faktura

Hel underkäksprotes

9150

8 835

9 235

Hel överkäksprotes

9150

8 835

9 235

829

Immediatprotes, hel käke

7235

6 685

7 335

831

Justering av avtagbar protes

345

360

360

832

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1160

1 210

1210

833

Rebasering av protes

2340

2 465

2465

834

Lagning av protes där avtryck krävs

1890

1 905

1 905

835

Rebasering och lagning av protes

2970

2 915

2 970

836

3725

3 735

3 795

6050

6 350

6 350

839

Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs
vilken svetsas
Inmontering av förankringselement per käke

2710

2880

2 880

845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

1790

1870

1 870

846

Skena hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 4970

5195

5 195

847

Klammerplåt

3320

3745

3 580

848

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandpos505

525

525

Reparation av avtagbar protes

837

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling

Sida 4 av 5

354

Implantatprotetiska åtgärder
850

Implantatförankrad krona, per käke

7 600

7540

852

Implantatförankrad krona, flera i samma käke

6700

5 815

6915

853

Hängande led vid implantatförankrad bro

2130

2 150

2 210

854

Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

855

858

Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat,
per led
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på
implantat, per implantat
Distans inklusive centrumskruv, per styck

1240

1 105

1 105

861

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

34280

30 485

33680

861b

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

38280

30 485

38680

862

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

36290

32 365

35290

862b

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

40290

32 365

40290

863

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

38880

33 805

37880

863b

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

42880

33 805

42880

865

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

34280

29 500

33680

865b

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

38280

29 500

38280

871

Implantatstödd täckprotes, 2 implantat

16260

16 655

16 655

856
857

7 840

1800

2 050

2 050

Enligt faktura

420

Enligt faktura

1070

1 135

1 135

Enligt faktura

365

Enligt faktura

872

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

18660

18 565

18960

873

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat

20520

21 085

21085

874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

2920

3 010

3 010

875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

3230

3 330

3 330

876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat

4270

877

Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement
13065

878

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

880

3 925

3 925

13 625

13 625

Enligt faktura

270

Enligt faktura

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

1 955

2 045

2 045

881

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

1015

1 060

1 060

882

Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera
impl
2985

3 120

3 120

883

Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats. 4340

4 535

4 535

884

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs
9880

10 365

10 365

888

Fästskruv, per styck

Enligt faktura

170

Enligt faktura

889

Centrumskruv, per styck

Enligt faktura

600

Enligt faktura

890

Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel

6710

6 505

6 845

Arvode i
kronor
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900 Tandreglering och utbytesåtgärder

Åtgärdskod/
Diagnoskod

Typ av behandling

901

Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

12 070

12 775

12 775

902

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

15 515

16 575

16 575

903

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

18 185

19 305

19 305

904

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

22 860

24 290

24 290

905

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

16 235

17 110

17 110

906

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

20 340

21 485

21 485

907

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

23 300

24 510

2 451

908

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

28 815

30 500

60 500

Sida 5 av 5
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Tandvårdsbidrag 20 - 29 år samt 75+ =300 kr per år
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100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Åtgärdsko
d/
Diagnosko
d

Typ av behandling

Arvode i kronor
20150101

Referenspris
20160115

Förslag till taxa
20160115

Diagnostik
103S

Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

420

440

440

103 Sa

Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mindre omfattining

225

440

235

107S

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

1410

1 475

1 475

107 Sa

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mindre omf750

1 475

780

108S

Utredning utförd av tandläkare

2 240

2 345

2 345

115S

Konsultation specialistvård

820

860

860

116S

Konsultation specialistvård, omfattande

1 640

1 720

1 720

Röntgenåtgärder
121S

Röntgen-us av enskild tand

55

60

60

122S

Röntgen-us Delstatus

350

365

365

122Sa

Röntgen-us Delstatus mindre omf

155

365

160

122Sb

Röntgen-us Delstatus omfattande

500

365

520

123S

Röntgen-us, helstatus

1115

1 160

1 160

124S

Panoramaröntgen

735

780

780

125S

Röntgen-us, extraoral

725

760

760

126S

Röntgen-us, omfattande

1315

1 375

1375

131S

Tomografiundersökning, en kvadrant

1105

1 155

1155

132S

Tomografiundersökning, två kvadranter

1490

1 560

1560

133S

Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

1880

1 960

1960

134S

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

2265

2 365

2365

163S

Biopsi (PAD)

1550

1 105

1 105

Arvode i kronor
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455

475

455

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder
Åtgärdsko
d/
Typ av behandling
Diagnosko
d
301S
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande beh
301Sa

Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande beh enkel

218

475

225

302S

Sjukdomsbehandlande åtgärder

860

900

900

303S

Sjukdomsbehandlande åtgärder,omfattande behandling

1870

1 955

1 955

303Sa

Sjukdomsbeh åtgärder,något mindre omfattande behandling

1365

1 955

1420

313S

Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer

1925

2 020

2020

314S

Beteendemedicinsk behandling

880

930

930

341S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning

630

670

670

342S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning

1615

1 710

1 710

342Sb

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande
Sida 1 av 6 behandling
356

2 100

1 710

2 225

343S

Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling3 565

3 790

3 790

Arvode i kronor
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400 Kirurgiska åtgärder
Åtgärdsko
d/
Diagnosko
d
401S
Tanduttagning, en tand

Typ av behandling

1145

1 220

1 220

402S

Tanduttagning, en tand. komplicerad

1935

2 005

2005

403S

Tanduttagn., tillkommande, enkel

210

220

220

404S

Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad,
3465per operationstillfälle
3620

3 620

405S

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4620

4 835

4 835

406S

Tanduttagning övertalig tand

1355

1 220

1 220

407S

Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

2245

2 345

2 345

Implantatki Implantatkirurgiska åtgärder
420
Implantat, per styck, enligt fixturpriser

Enl. faktura

2505

3 500

420a

Implantat, per styck, enligt faktura

Enl. faktura

2505

Enligt faktura

421S

Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat

4030

4 075

4 190

422S

Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik

1615

1 680

1 680

423S

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat

5360

5 430

5 560

424S

Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik

1820

1 900

1 900

425S

Operation avseende käkbensförankrade implantat,fyra eller fler implantat

7605

7 465

7 900

426S

Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik

2460

2 565

2 565

427

Benaugmentation med egen benvävnad per operationstillfälle

4640

4 775

4 775

427S

Benaugmentation med egen benvävnad per operationstillfälle

5540

5 790

5 790

428

Benaugmentation med benersättningsmaterial per operationstillfälle

6225

6 375

6 375

428S

Benaugmentation med benersättningsmaterial per operationstillfälle

7125

7 390

7 390

429S

Kirurgiskt avlägsnade av implantat, per operationstillfälle

4325

4 515

4 545

430S

Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi.

1185

1 240

1 240

435S

Avlägsnande av ett implantat

1145

1220

1 220

436S

Avlägsnande av implantat, enkel

200

220

220

Sida 2 av 6
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441S

Parodontalkirurgiska åtgärder
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit
av
Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit
av

2810

2 935

2 935

1340

2 935

1 395

4020

4 200

4 200

3820

3 990

5475

5 800

5475

5 800

446S

Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler,
6100
eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler,
6100
eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per
Rekonstruktiv beh med membra (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd per op tillfälle
1825

3 990

1865

1 865

447S

Rekonstruktiv beh med benersätningsmaterial, tilläggsåtgärd per op tillfälle

1230

1260

1 260

448S

Fritt bindvävstransplant vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

845

885

885

Arvode i kronor
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3950

3 920

4 070

441Sa
442S
443S
444S
445S

Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder per operationstillfälle

500 Rotbehandling
Åtgärdsko
d/
Typ av behandling
Diagnosko
d
501S
Rensning och rotfyllning, en rotkanal
502S

Rensning och rotfyllning, två rotkanaler

4570

4 775

4 775

503S

Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler

5590

5 845

5 845

504S

Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6195

6 475

6 475

521S

Akut endodontisk behandling

880

930

930

522S

Komplicerad kanallokalisation

865

910

910

523S

Stiftborttagning

1310

1 375

1375

541S

Apikalkirurgisk behandling per operationstillfälle

4070

4 255

4255

542S

Apikalkirurgisk behandling , ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1140

1 190

1190

Arvode i kronor
20150101
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4 245

4 440

4 440

4 245

4 440

4 440

5 685

5 940

5 840

600 Bettfysiologiska åtgärder
Åtgärdsko
d/
Tillstånd

Typ av behandling

603S

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

604S

Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena

2430

2 400

2 500

606S

Motorisk aktivering

560

585

585

607S

Bettslipning för ocklusal stabilisering

825

890

890

Arvode i kronor
20150101
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601S
602S

800 Protetiska åtgärder

Tandstödd protetik
Åtgärdsko
d/
Typ av behandling
Diagnosko
d
Permanent tandstödd krona, en per käke
800S

6 350

6 455

6550

801S

Permanent tandstödd krona, flera per käke

5 885

4 935

6035

802S

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 700

3 530

3700

803S

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1665

1 730

1730

804S

Hängande led, vid tandstödd protetik, per led

2255

2 320

2320

805S

Emaljretinerad konstruktion,laboratorieframställd, per stöd

1885

1 965

1 965

806S

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3905

3 795

3995

807S

Semipermanent krona eller hängande led, per led

2420

2 525

2 525

808S

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

3590

3 730

3730

809S

Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led

1165

1095

1 195

Sida 3 av 6
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Reparativa Reparativa åtgärder vid tandstödd protetik
811S
Cementering av lossad protetisk konstruktion, per stöd

520

665

665

812S

Broreparation 1

1680

1 755

1755

813S

Broreparation 2

4945

5 175

5175

814S

Broreparation 3

9300

8 830

8830

815S

Sadelkrona

5535

5 785

5785

Avtagbar protetik
822S

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

4190

4 100

4 290

823S

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

5555

5 660

5 660

824S

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

11300

11 680

11 680

825S

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments. 12850

13 630

13630

826S

Attachments, per styck

Enl faktura

90

Enligt faktura

827S

Hel underkäksprotes

10500

10 655

10 855

828S

Hel överkäksprotes

10500

10 655

10 855

829S

Immediatprotes, hel käke

8400

7 610

8 510

Reparation av avtagbar protes
831S

Justering av avtagbar protes

425

445

445

832S

Lagning av protes eller tillsättning av protestand

1320

1 380

1380

833S

Rebasering av protes

2725

2 845

2845

834S

Lagning av protes där avtryck krävs

2080

2 155

2 155

835S

Rebasering och lagning av protes

3290

3 335

3 335

836S

Komplicerad lagning av protes
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs
vilken svetsas till befintlig protes.
Inmontering av förankringselement, per käke

4045

4 155

4 155

6895

7 110

7 110

3290

3305

3 305

837S
839S

Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
845S

Ocklusionskorrigerande bettslipning

2110

2210

2 210

846S

Skena hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
5530

5785

5 785

847S

Klammerplåt

4145

4335

4 334

848S

Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandpos
625

650

650

Implantatprotetiska åtgärder
850S

Implantatförankrad krona, per käke

9 100

8555

9 255

852S

Implantatförankrad krona

8200

6 575

8275

853S

Hängande led vid implantatförankrad bro

2255

2 320

2 320

854S

Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led

2010

2 305

2 305

855S

Enligt faktura

420

Enligt faktura

1250

1 300

1 300

Enligt faktura

365

Enligt faktura

858

Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
Långtidstemporär laboratorieframställdkrona eller hängande led på implantat,
per led
Fästskruv och cylinder vid långtidstemp. laboratorieframställd krona på
implantat, per implantat
Distans inklusive centrumskruv, per styck

1240

1 105

1 105

861S

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

36180

33 020

35580

861Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat

40180

33 020

40580

862S

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

38185

34 895

37185

862Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat

42185

34 895

42185

863S

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

40780

36 335

39780

863Sb

Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat

44780

36 335

44780

865S

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

36180

31 775

35580

865Sb

Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat

40180

31 775

40180

871S

Implantatstödd täckprotes, 2 implantat

17790

18 470

18 470

872S

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat

19990

20 380

20380

856S
857S
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873S

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat

22210

22 900

22900

874S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat

3160

3 265

3 265

875S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat

3475

3 585

3 585

876S

4515

4 180

4 180

14595

15 440

15 440

878S

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och
förankringselement
Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

Enligt faktura

270

Enligt faktura

880S

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

2 440

2 550

2 550

881S

Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande

1255

1 315

1 215

882S

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

3710

3 880

3 880

883S

888S

Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats. 5065
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk
11085
insats krävs
Fästskruv, per styck
Enligt faktura

889S

Centrumskruv, per styck

890S

Implantatförankrad krona på befintlig distans/kopplingsdel

877S

884S

Sida 5 av 6

360

5 295

5 295

11 630

11 630

170

Enligt faktura

Enligt faktura

600

Enligt faktura

7430

7 365

7 725

900 Tandreglering och utbytesåtgärder
Åtgärdsko
d/
Typ av behandling
Diagnosko
d
901S
Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år

Arvode i kronor
20150101

Referenspris
20160115

Förslag till taxa
20160115

14 970

15 790

15 790

902S

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

19 420

20 640

20 640

903S

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

22 810

24 125

24 125

904S

Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år

28 810

30 490

30 490

905S

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år

19 910

20 925

20 925

906S

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

25 180

26 515

26 515

907S

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

28 945

30 375

30 375

908S

Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år

36 060

38 045

38 045
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Sammanfattning
Ärendet gäller ett nytt Trafikförsörjningsprogram (TFP) för Kronobergs län 20162025. Syftet är att tillhandahålla långsiktiga mål och riktlinjer för hur
kollektivtrafiken ska fungera och utvecklas i länet för kvinnor och män, pojkar och
flickor i olika åldrar och för att stödja regional hållbar tillväxt. Det nya programmet
ersätter det tidigare från 2012.
TFP har upprättats i samråd med berörda intressenter och följs upp i en ettårsoch fyraårscykel i enlighet med Gröna Kronoberg 2025 (RUS). TFP är styrande
för Region Kronobergs verksamhet, och har en vägledande funktion för andra
aktörer. Region Kronoberg har två roller, som regional kollektivtrafikmyndighet
(RKM) och som utförare (Länstrafiken Kronoberg). Regionstyrelsen fullgör
Region Kronobergs uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarar
för genomförande och uppföljning av TFP. TFP är att betrakta som en
beställning från RKM till Trafiknämnden. Insatser beslutas inom ramen för
ordinarie verksamhets- och budgetplanering.
Målbilden är Hållbar kollektivtrafik för alla. Målen är att kollektivtrafiken ska








Ha fler och nöjdare resenärer
Vara tillgänglig och enkel att använda
Vara robust och pålitlig
Bli mer resurseffektiv och bidra till en minskad klimatpåverkan
Bidra till ökad hälsa
Bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region
Planeras och utföras för en ökad ekonomisk resurseffektivitet
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SAMMANFATTNING
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Detta innebär
politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i
länet. Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla
långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för kvinnor och män,
pojkar och flickor i olika åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god
kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och
från jobb och skola, handla mat, umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och
delta i föreningsliv eller kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart
tillväxtperspektiv är det också viktigt att kollektivtrafiken verka för att stärka och knyta
samman regionen och angränsande regioner och viktiga noder i andra städer.
Trafikförsörjningsprogrammet är en understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin för
Kronobergs län (RUS) och ska förhålla sig till andra styrdokument såsom
Länstransportplanen, de regionala miljömålen för Kronobergs län, de kommunala
översiktsplanerna samt de nationella transportpolitiska målen. TFP är styrande för Region
Kronobergs verksamhet, och har en vägledande funktion för andra aktörer.
Trafikförsörjningsprogrammet har upprättats i samråd med berörda intressenter och ska
aktualitetsprövas minst vart fjärde år i enlighet med den Regionala utvecklingsstrategins
lärandecykel.
Trafikförsörjningsprogrammets målbild sträcker sig till 2025; Hållbar kollektivtrafik för alla.
Målbilden är uppdelad i fyra målområden, Attraktivitet och användbarhet, Miljö och hälsa,
Tillgänglighet för hållbar regional tillväxt och Ekonomi. De två förstnämnda målområdena,
Attraktivitet och användbarhet och Miljö och hälsa hanterar utmaningar och mål kopplat till
ett invånarperspektiv, att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla och att öka
kollektivtrafikens positiva samhälls- och miljöeffekter. Målområdet Tillgänglighet för hållbar
regional tillväxt, lyfter utmaningarna med urbanisering kopplat till kollektivtrafik och hur
kollektivtrafiken kan används för att stärka och knyta samman regionen. Det sista
målområdet, Ekonomi följer upp att kollektivtrafiken bedrivs på ett ekonomiskt
resurseffektivt sätt. För varje målområde finns ett antal mål, prioriteringar och förslag på
insatser. Totalt finns 7 mål som följs upp genom 23 indikatorer.
Trafikförsörjningsprogrammet innehåller också en nulägesbild, strategiska val, riktlinjer för
respektive trafikslag, en ekonomisk konsekvensanalys av programmets förslag, samt en
diskussion om kollektivtrafikens samhällsnytta. Till programmet hör tre bilagor;
Behovsanalys med underlagsmaterial, en Hållplatshandbok med tillgänglighetsplan och en
bilaga med beskrivning av Intern ansvars- och rollfördelning.
För att kollektivtrafiken ska kunna bidra till ökad samhällsnytta genom bl.a. minskad
klimatpåverkan, ökade pendlingsmöjligheter och förbättrad hälsa krävs satsningar i form av
ny och utökad trafik. De planerade satsningarna förutsätter en ekonomi i balans och införs i
den takt som är ekonomiskt möjlig.
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1 OM TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAMMET
I detta kapitel beskrivs övergripande syfte, funktion och ramverk för
Trafikförsörjningsprogrammet. Här beskrivs också hur arbetsprocessen sett ut för att arbeta
fram programmet, samt processen framöver. Därtill ges en utförlig beskrivning av viktiga
intressenter utifrån ett samhandlingsperspektiv.
1.1 RAPPORTSTRUKTUR
I rapportens inledande kapitel beskrivs det övergripande syftet med
Trafikförsörjningsprogrammet och hur arbetsprocessen sett ut för att arbeta fram
programmet, samt dess ramverk. Därtill ges en utförlig beskrivning av viktiga intressenter
utifrån ett samhandlingsperspektiv.
I kapitel två beskrivs ett nuläge, av de förutsättningar som påverkar kollektivtrafikens
utveckling, samt hur kollektivtrafiken ser ut idag, i Kronoberg. Därefter, i kapitel tre, beskrivs
fyra olika målområden med uppsatta mål, prioriteringar och åtgärder. En kort
sammanfattande text med analys av utmaningar kopplat till nuläge inleder respektive
målområde.
I kapitel fyra återfinns ett antal strategiska val. Det är principer som Region Kronoberg anser
är viktiga för förverkligandet av intentionerna och målen i Trafikförsörjningsprogrammet. I
kapitel fem presenteras sedan riktlinjer för de olika trafikslagen och en redogörelse av
prioriterade stråk för att utveckla en komplementär region och klassificering av dessa.
Ekonomiska konsekvenser och finansieringsprinciper för Trafikförsörjningsprogrammets
genomförande och vad föreslagna satsningar förväntas kosta redovisas översiktligt i kapitel
sex.
De två avslutande kapitlen är förteckningar över litteratur, samt bilagor kopplade till
programmet.
1.2 SYFTE OCH FUNKTION
Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla
långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för kvinnor och män,
pojkar och flickor i olika åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god
kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och
från jobb och skola, handla mat, umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och
delta i föreningsliv eller kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart
tillväxtperspektiv är det också viktigt att kollektivtrafiken verka för att stärka och knyta
samman regionen och angränsande regioner och viktiga noder i andra städer.
De sammanlagda insatserna ska bidra till den regionala utvecklingsstrategins målbild Gröna
Kronoberg 2025. Målbilden för kollektivtrafikens utveckling är HÅLLBAR KOLLEKTIVTRAFIK
FÖR ALLA. Det tidigare Trafikförsörjningsprogrammet upprättades av Regionförbundet
södra Småland och fastställdes av regionfullmäktige i oktober 2012. Ansvaret har övergått till
Region Kronoberg. Det föreliggande programmet ersätter den tidigare versionen av
Trafikförsörjningsprogrammet.
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Trafikförsörjningsprogrammet ska fungera som en understrategi till den Regionala
utvecklingsstrategin för Kronobergs län (RUS) och ska förhålla sig till andra styrdokument
såsom Länstransportplanen, de regionala miljömålen för Kronobergs län, de kommunala
översiktsplanerna samt de nationella transportpolitiska målen. TFP är styrande för Region
Kronobergs verksamhet, och har en vägledande funktion för andra aktörer.
Det beslutade Trafikförsörjningsprogrammet är att betrakta som en beställning till
Trafiknämnden som har till uppgift att verkställa de delar i programmet som utförs i
offentlig regi. Se bilaga 3, Intern ansvars- och rollfördelning.
1.3 RAMVERK
KOLLEKTIVTRAFIKLAGEN
Sedan den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag i Sverige (SFS 2010:1065). Införandet
av ny kollektivtrafiklag innebär att varje län ska ha en REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET,
härefter benämnd RKM Kronoberg, som ska upprätta ett trafikförsörjningsprogram.
Kollektivtrafikens ansvar beträffande trafikförsörjningsprogrammet regleras i 2 kapitlet 8 §
och 9 §. Detta innebär att RKM Kronoberg regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ska
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken och att programmet ska uppdateras vid
behov. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas efter samråd med
motsvarande myndigheter i angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och
resenärer. RKM Kronoberg fäster stor vikt vid att trafikförsörjningsprogrammet är väl
förankrat i enlighet med lagen och enligt de samverkansformer kring kollektivtrafiken som
kommunerna och regionen gemensamt utarbetat.
Enligt andra kapitlet, 10 § i kollektivtrafiklagen, ska ett regionalt trafikförsörjningsprogram
innehålla en redovisning av;
1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen,
2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på
kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän
trafikplikt,
3. åtgärder för att skydda miljön,
4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos
personer med funktionsnedsättning,
5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt
6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån
uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
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BEGREPP OCH REGELVERK
Regional kollektivtrafik
Regional kollektivtrafik betyder enligt lagen all kollektivtrafik inom länet (både allmän och
kommersiell trafik), samt trafik över länsgräns där det huvudsakliga resandet utgörs av
vardagsresor, det vill säga den trafik som betjänar ett dagligt resande till arbete och studier.
Särskild kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik betyder samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla utan kräver
någon form av tillstånd. Till särskild kollektivtrafik räknas färdtjänst, riksfärdtjänst, vissa
sjukresor samt skolskjuts.
Trafikplikt
Trafikplikten grundar sig på förhållandet att det offentliga har ett legitimt intresse av att
kunna tillhandahålla kollektivtrafik, som kommersiella aktörer inte skulle erbjuda. Beslut om
trafikplikt fattas således för sådan regional trafik som samhället avser ta ansvar för och
teckna avtal om. Observera dock att RKM Kronoberg inte i någon särskild form behöver
undersöka det kommersiella intresset eller visa att sådant intresse finns eller saknas för att
ha rätt att organisera trafik.
Beslut om trafikplikt får endast fattas av den regionala Kollektivtrafikmyndigheten och får
endast omfatta regional trafik. Alla beslut om trafikplikt ska kunna härledas ur det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Efter överenskommelse med en eller flera andra RKM får
beslut om trafikplikt fattas för det gemensamma området. Beslutet ska visa utbudet i form
av linjer och geografiskt område och innebär att myndigheten slår fast vilka krav, till exempel
på kvalitet, omfattning eller prissättning, som ska uppfyllas avseende en viss trafik och ska
fattas innan nytt anbudsförfarande påbörjas eller inför att nya avtal ska tecknas.
I Kronobergs län upphandlades ny trafik innan den nya kollektivtrafiklagen trädde i kraft. I
sådana fall gäller särskilda övergångsbestämmelser. Dessa innebär i realiteten att beslut om
trafikplikt inte behöver fattas retroaktivt för den nu pågående upphandlade trafiken i
Kronoberg. Från 1 januari 2012 står det trafikföretag fritt att etablera kommersiell trafik
genom anmälan till RKM Kronoberg. Detta gäller oberoende av om RKM Kronoberg har
fattat beslut om trafikplikt eller ej.
Marknadstillträde – Kommersiell trafik
Från den 1 januari 2012 kan vilket kollektivtrafikföretag som helst starta och upphöra med
trafik med 21 dagars varsel efter anmälan till RKM Kronoberg. Den kommersiella trafiken
utgör i nuläget en i princip obefintlig del av det totala kollektivtrafikutbudet i Kronoberg.
RKM i Kronobergs län har en grundläggande positiv hållning till kommersiell trafik och ser
den som ett värdefullt komplement till den upphandlade trafiken. Kronobergs struktur och
den genomlysning av behov och utbud som genomförts visar emellertid inte på omfattande
möjligheter att bedriva kollektivtrafik på kommersiella grunder i Kronobergs län.
Etableringen av kommersiell trafik ska oaktat detta underlättas, bland annat genom tillgång
till funktioner som gör att hela resan fungerar för resenären. Det är alltid resenärens behov
8

372

Trafikförsörjningsprogram – Region Kronoberg 2016 – 2025

www.rkmkronoberg.se

Beslutsunderlag till Regionstyrelsen 151117

som ska vara i centrum när upphandlad och kommersiell trafik ska samverka och fungera bra
tillsammans.
1.4 ARBETSMETOD
FRAMTAGANDEPROCESSEN
Gröna tråden är en arbetsmetod för hållbart utvecklingsarbete. Den beskrivs i den regionala
utvecklingsstrategin för Kronobergs län Gröna Kronoberg 2025. Gröna tråden används som
arbetsmetod i framtagande, genomförande och uppföljning av understrategier, i det här
fallet, av Trafikförsörjningsprogrammet.
Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram i samråd med berörda intressenter:
Kommuner, myndigheter, RKM i grannregionerna samt organisationer som har koppling till
kollektivtrafikens utveckling. Befintliga nätverk för kollektivtrafikfrågor, där Trafikverket,
Länsstyrelsen och de åtta kommunerna ingår, har använts som en plattform för processen.
Arbetet har kunnat följas på bloggen, www.rkmkronoberg.se. Detta för att säkerhetsställa
att processen är transparent och öppen. Processen har samordnats med framtagandet av
den Regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING
Trafikförsörjningsprogrammet kopplas till dels en ettårscykel, dels en fyraårscykel för
uppföljning, lärande och dialog. Ettårscykeln innebär löpande uppföljning, medan en
fördjupad uppföljning och prövning av Trafikförsörjningsprogrammets aktualitet sker vart
fjärde år. Lärandecykeln är en del av hållbarhetsarbetet. Syftet är att skapa ansvarighet,
öppenhet och transparens. Beslut om insatser och kostnader prövas inom ramen för
ordinarie verksamhets- och budgetplanering.
I bilden nedan visas kopplingen mellan den regionala utvecklingsstrategin och
understrategier, i detta fall trafikförsörjningsprogrammet.
Insatser för att
öka resandet
med
kollektivtrafiken

Åtgärd i TFP

Ökad vilja
att åka
kollektivt

De
klimatpåverkande
utsläppen inom
transportsektorn
minskar

Antalet resor
med
kollektivtrafik
ökar*

Mål i TFP

Mål i RUS och

De totala
klimatpåverkande
utsläppen minskar

Mål på

Figur 1: Exempel på målinriktad utvecklingsprocess (*med antagandet att bilister går över till kollektivtrafik).
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1.5 AKTÖRER OCH INTRESSENTER
En förutsättning för regionalt hållbar utveckling är samhandling, vilket innebär att det krävs
fler än en intressent för att skapa den förändring som krävs för att nå målbilden. I
upprättandet och genomförandet av Trafikförsörjningsprogrammet finns många aktörer
inblandade, på lokal, regional och nationell nivå. Region Kronoberg har som mål att fortsätta
utveckla redan etablerade samhandlingsformer. RKM Kronoberg har upprättat ett nätverk
tillsammans med kommunerna, Trafikverket, Länsstyrelsen och Länstrafiken Kronoberg, där
frågor som berör samhällsplanering med koppling till infrastruktur och kollektivtrafik
diskuteras gemensamt. Detta är en viktig del i processen mot att nå samhandling och koppla
Trafikförsörjningsprogrammet till andra viktiga strategiska dokument, lokalt, regionalt,
nationellt och på EU-nivå.
Nedan följer en beskrivning av relevanta intressenter för samhandling.
INVÅNARNA
Som invånare ska det vara tryggt och säkert att resa med kollektivtrafik i Region Kronoberg.
Oavsett om du bor, arbetar, studerar, eller besöker regionen ska resan vara en positiv
upplevelse. Utgångspunkten är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla i Kronbergs
län.
REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
Region Kronoberg är regional Kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Kronobergs län. RKMs 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
Kollektivtrafikmyndigheten och på så sätt 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. Se bilaga 3, Intern ansvars- och
rollfördelning.
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. De är även kollektivtrafikmyndighetens expertstöd.
Länstrafiken Kronoberg ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild
överenskommelse med respektive kommun i länet. Länstrafiken Kronobergs verksamhet
innefattar:






Linjelagd busstrafik i hela länet
Skolskjuts för sju kommuner
Färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Sjukresor i Kronobergs län
Kompletteringstrafik
10
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Tågtrafik inom Öresundstågssystemet, Krösatåg och Pågatåg

Länstrafiken Kronoberg genomför ca 10 miljoner resor om året. Den linjelagda busstrafiken
är den största delen av verksamheten och den består av både regiontrafik och stadstrafik.
Ungefär hälften av Länstrafiken Kronobergs intäkter kommer från biljettintäkter och resten
kommer från skattesubventioner.
ENTREPRENÖRER
Länstrafiken Kronoberg kör inte själv bussar och tåg, utan all trafik utförs av fristående
entreprenörer som upphandlas i konkurrens. 2014 körde sammanlagt 34 olika företag för
Länstrafiken Kronoberg, cirka 350 fordon var upphandlade och de två största
entreprenörerna var Bergkvarabuss och Grimslövsbuss.
SERVICERESOR KRONOBERG
Serviceresor Kronoberg ansvarar för färdtjänst i Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd,
Uppvidinge och Växjö kommuner. Serviceresor kör även sjukresor inom länet. Resorna utförs
av olika entreprenörer som kör med mindre fordon, så kallade servicefordon, speciellt
anpassade för resenärer med funktionshinder.
VÄXJÖ SMÅLAND AIRPORT
Flygplatsen i Växjö, Växjö Småland Airport, ägs till 55 % av Region Kronoberg, 42 % av Växjö
kommun samt 3 % av Alvesta kommun.
KOMMUNERNA I KRONOBERG
Region Kronoberg består av 8 kommuner, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd,
Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Kommunerna spelar en viktig roll i arbetet med infrastruktur
och kollektivtrafik och framtagandet av strategier och program. Gällande hållplatser och
bytespunkter är det ett kommunalt ansvar i de fall Trafikverket inte ansvarar.
TRAFIKVERKET REGION SYD
Trafikverket Region Syd är Trafikverkets områdesindelning där Region Kronoberg ingår
tillsammans med Skåne, Blekinge, Kalmar och Jönköping. Inom Trafikverket Region Syd finns
olika nätverk där Region Kronoberg är delaktiga bl. a. inom kollektivtrafikfrågor, där de olika
regionernas RKM samverkar. Detta nätverk är viktigt för att samhällsplaneringen sker i
samverkan och är gränsöverskridande.
SAMARBETSPARTNERS I NÄRLIGGANDE REGIONER
Samarbetet mellan de olika länens RKM och utförarorganisationer är viktigt och sker inom
en rad olika områden, t.ex.:



Öresundståg. Sex olika län samarbetar kring tågtrafiken. Västra Götaland, Halland, Skåne,
Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Även Danmark är med i samarbetet.
Pågatåg och Krösatågsystem. Samarbete med Skåne, Jönköping, Kalmar, Blekinge.
11
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Sydtaxa. Fokus på att ha samma regelverk samt adderad taxa för resor över länsgräns.
Västra Götaland, Halland, Skåne, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping.
ASCAN, (Användarföreningen för taxesystem Scanpint ekonomisk förening) Omfattar
Halland, Blekinge, Skåne, Jönköping och Kronoberg.

UNIVERSITET
Linnéuniversitetet med sina lärosäten i Växjö och Kalmar är viktigt för regionens utveckling.
Det är viktigt att tillvarata och att fortsätta att utveckla dialogen med universitetet kring
kollektivtrafikåtgärder som kan påverka verksamheten.
NÄRINGSLIV
Ett starkt näringsliv är viktigt för regionens utveckling. Näringslivet representeras i sakfrågor
och genom regionens näringslivssamordning. Kollektivtrafiken är en förutsättning för var
företag väljer att lokalisera sina verksamheter för att få störst tillgänglighet till arbetskraft
och/eller kunder.
INTRESSEORGANISATIONER
Intresseorganisationer som t.ex. handikapporganisationerna ska vara delaktiga i
kollektivtrafikens utveckling. Detta för att säkerhetsställa att kollektivtrafiken är jämlik och
öppen för alla.
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2 NULÄGE
I detta kapitel ges en beskrivning av Kronobergs rumsliga förutsättningar,
befolkningsutveckling hur det påverkar länets pendling. Detta kapitel beskriver också hur
kollektivtrafiken i Kronoberg har utvecklats och nuläge. Här beskrivs tillgänglighet,
resandeutveckling, kundnöjdhet, miljö och ekonomi. För mer information se bilaga 1,
Behovsanalys.
2.1 ETT GLEST LÄN MED FLERA GRANNAR
Kronobergs län är, likt Sverige i övrigt, glesbefolkat. Befolkningstätheten i länet uppgick
under 2014 till 22,5 invånare per kvadratkilometer, vilket är i nivå med riksgenomsnittet,
men betydligt lägre än i flera andra län i södra Sverige.
I de mindre kommunerna i länet är befolkningstätheten, ur ett nationellt perspektiv, låg.
Särskilt låg är den i Uppvidinge kommun, där det under 2014 bodde 7,9 invånare per
kvadratkilometer. Även Tingsryds kommun sticker i sammanhanget ut, där motsvarande nivå
under samma år var 11,7 invånare per kvadratkilometer.
Befolkningstätheten är förvisso högre i de övriga kommunerna – mellan 15-20 invånare –
men ändå under riksgenomsnittet och betydligt under snittet för de södra delarna av
Sverige. Undantaget är Växjö kommun där befolkningstätheten uppgick till 52,2 invånare per
kvadratkilometer under 2014.

Figur 2. Befolkningstäthet i Kronobergs kommuner

Det finns endast två tätorter i Kronobergs län med över 10 000 invånare och det är Ljungby
och Växjö. Under senare år har dock befolkningstillväxten i Älmhult bidragit till att orten
närmat sig denna nivå. Utifrån befolkningsfördelningen i länet finns en tydlig koncentration
till den största staden, Växjö. Strukturen är något olik den som återfinns i grannlänen, där
antalet större tätorter är fler än i Kronobergs län.
Det finns åtta kommuner i länet och samtliga gränsar till ett annat län. I tre av kommunerna
bor det färre än 10 000 invånare i och tillsammans med Tingsryds kommun, med ungefär
12 000 invånare, kan dessa klassificeras som mindre kommuner. I kommunerna Alvesta,
Ljungby och Älmhult bor det mellan 15 000 – 30 000 invånare och de kan i detta
13
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sammanhang benämnas som mellanstora kommuner. Växjö kommun är den största i länet
och under 2014 uppgick invånarantalet till nästan 87 000
Sedan början av 00-talet har Kronobergs län haft en positiv befolkningstillväxt. Över tid är
det Växjö kommun som har stått för tillväxten samtidigt som de mindre kommunerna haft
en påtaglig befolkningsminskning. I de mellanstora kommunerna minskade befolkningen
under andra hälften av nittiotalet, men under senare år har trenden vänt och folkmängden
är nästan tillbaka där den var i början av nittiotalet.
Befolkningsutvecklingen i länet följer den trend som finns i stora delar av Europa och
Sverige; de större tätorterna växer samtidigt som landsbygden och mindre orter krymper. Då
ungdomar i hög utsträckning står för flyttningarna blir konsekvensen att mindre kommuner
får en bekymmersam åldersstruktur – allt färre ska försörja allt fler. I Kronobergs län syns
denna utveckling tydligt, då andelen äldre av befolkningen är betydligt högre i de mindre
kommunerna än i de mellanstora och Växjö.
Om vi ser till befolkningsutvecklingen på tätortsnivå i Kronobergs län mellan 1990-2013 har
den gått i positiv riktning i åtta orter. Om vi istället ser till utvecklingen under 2000-talet har
fler orter i länet haft en befolkningstillväxt. En stor del av dessa orter ligger i närhet till Växjö
tätort. Det finns därför skäl att anta att tillväxten inne i Växjö tätort i viss utsträckning spillt
över till näraliggande orter, inte minst för att urbaniseringen bidrar till svårigheter med att få
tag i bostäder i de orter där tillväxten är som påtagligast. Detta avspeglar sig inte minst i
bostadspriserna i Kronobergs län, där skillnaderna mellan kommunerna är betydande.

2.2 ALLT FLER PENDLAR
Under de senaste decennierna har det blivit vanligare att vi bor i en kommun men arbetar i
en annan. Mellan 1993-2013 har antalet personer i Sverige som arbetspendlar över
kommungräns ökat med 58 %. Det finns flera bakomliggande faktorer till ökningen. En
grundläggande faktor är att allt fler bor i anslutning till städer där sysselsättningstillväxten
har varit som störst. Samtidigt har antalet yrken i mindre kommuner, som tidigare varit
självförsörjande på arbetstillfällen, minskat. En annan faktor är förbättrade
kommunikationer i form av vägar och kollektivtrafik.
Generellt sett är det inpendlingen till större städer som har stått för en stor del av den totala
ökningen i riket, och utpendlingen har ökat mest från förortskommuner till större
kommuner. I litteraturen är detta vad som brukar kallas för regionförstoring. Med detta
avses att vi rör oss över större områden än förut för att arbeta och leva våra liv. Fördelarna
med regionförstoring är att arbetstagare kan välja mellan fler jobb, och att arbetsgivare får
enklare att hitta rätt kompetens. En regionförstoring bidrar även till en större stabilitet i
mindre kommuner genom att de kan dra nytta av de större arbetsmarknaderna inne i
städerna.
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Med fem grannlän har Kronobergs län en strategisk placering sett till länsöverskridande
arbetspendling, vilket avspeglar sig i statistiken. Efter Stockholms län är Kronoberg det län
som har, i relation till befolkningen, det högsta pendlingsnettot i Sverige. Detta beror på en
betydande inpendling från grannlänen. Inpendlingen till länet har mellan 1993-2013 mer än
fördubblats.
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Utomregional inpendling

Utomregional utpendling

Figur 3. Inom- och utomregional pendling i Kronobergs län år 2000-2013

Den inomregionala pendlingen, det vill säga arbetspendlingen mellan kommunerna i
Kronobergs län, har under tidsperioden 2000-2013 ökat med 29 %. Även i Kronobergs län går
en stor del av ökningen tillskrivas en ökad pendling in till den större staden, det vill säga
Växjö. Under nämnda tidsperiod har pendlingen mellan Växjö och övriga kommuner i länet
ökat med 29 %, och 82 % av den inomregionala arbetspendlingen skedde i relation till Växjö
under 2013.

2.3 STRÅK OCH GEOGRAFISKA MÖNSTER
Rörligheten på arbetsmarknaden ökar som en följd av en rad olika drivkrafter.
Arbetsmarknadens utformning, avstånd till andra orter, tillgång till kollektivtrafik, vägnätets
kvalitet och inte minst den mentala bilden påverkar vart människor väljer att pendla och i
vilken utsträckning de gör så. Därför är det viktigt att sätta utvecklingen av arbetspendling i
en större kontext och se till vilka stråk det är människor väljer att färdas i. Detta säger
nämligen något om de framtida planeringsförutsättningarna för kollektivtrafiken, men även
om hur regionen utvecklas som helhet.
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Figur 4. Kronobergstriangeln

Kronobergstriangeln är ett begrepp som beskriver de tre arbetsmarknadsregionerna i
Kronoberg; Ljungby, Växjö och Älmhult. Även om dessa definieras som egna
arbetsmarknader finns ett stort utbyte dem emellan och det är av stor vikt att
resmöjligheterna dem mellan fortsätter att utvecklas.
Pendlingen i Kronobergs län har ett antal tydliga koncentreringar, vilket figur 5 visar. Först
och främst är det tydligt att Växjö har en central funktion sett till arbetspendling, särskilt vad
gäller den inomregionala pendlingen. Ett flertal av de starkaste pendlingsrelationerna i länet
går mellan Växjö och orterna i det närliggande omlandet. Men stadens pendlingsrelationer
sträcker sig även utanför länet, exempelvis mot Kalmar i öst, Lund i söder och Värnamo i
nordväst. I denna mening har Växjö en stor funktionell räckvidd.

Figur 5. Pendlingsmönster och stråk i Kronobergs län

Även Ljungby, Älmhult och Markaryd har ett flertal större pendlingsrelationer. Skillnaden
mot Växjö är att dessa inte är lika många och att de inte sträcker sig till ett lika stort omland.
Däremot är principen densamma; centralorterna erbjuder arbetstillfällen, omkringliggande
orter arbetskraft – detta är förstås en förenkling, då även ett flertal mindre orter, som vi
tidigare konstaterat, är i behov av inpendling av arbetskraft. Men på regional nivå är det
tydligt att det finns ett antal orter i länet som står för en stor del av rörligheten på
arbetsmarknaden genom att ha de starkaste pendlingsrelationerna.
Att notera är att flera av kommunerna och orterna har ett stort utomregionalt utbyte sett till
arbetskraft. Detta är särskilt tydligt i Markaryd och Älmhult, där större
arbetsplatsetableringar bidrar till en betydande inpendling från grannlänen. Under 2013 stod
de utomregionala pendlingsrörelserna i dessa kommuner för 71 respektive 62 % av den
totala pendlingen till och från kommunerna. I kommunerna Tingsryd, Uppvidinge och
Ljungby uppgick motsvarande siffra till runt 50 %.
16
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Sett till de största pendlingsrelationerna i Kronobergs län under 2013, på tätortsnivå, så var
Växjö en del av relationen i 60 % av dem. Att Växjö är en centralpunkt för de inomregionala
arbetsresorna är tydligt, då alla resor som ingår i ovan lista och som är av karaktären
”Utomkommunala” har med Växjö i relationen. Övriga relationer som inte inbegriper Växjö
går i regel mellan centralorten i den aktuella kommunen och en ort som ligger i närheten i
samma kommun.
När vi ser till de starkaste utomregionala pendlingsrelationerna i länet är det tydligt att Växjö
även här har en central roll. Pendlingen är relativt omfattande till landets tre största städer
samt till orter i våra grannregioner.
2.4 MILJÖ
En utmaning när det gäller det ökande resandet är att utsläppen från transporter kan öka.
Ett hållbart resande är en nödvändighet för att inte förvärra klimathoten, och för att klara
denna utmaning är en ökning av bilar och lastbilar med mindre miljöpåverkan samt ett ökat
kollektivt resande viktiga komponenter.
Transporters andel av totala klimatpåverkande
utsläpp 1990-2013
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Figur 6. Transporternas klimatpåverkan

I Kronobergs län har de klimatpåverkande utsläppen minskat med 30 % mellan 1990-2013.
Under samma tid har dock utsläppen från transportsektorn ökat med 7,4 %. Detta innebär
att sänkningen av klimatpåverkande utsläpp har skett inom sektorer utanför
transportsektorn. Figur 7 visar på hur detta resulterat i att utsläppen från transportsektorn
idag står för mer än hälften av de totala utsläppen i länet.
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Figur 7. Motoriserade fordons utsläpp av klimatpåverkande gaser

Personbilar och tunga fordon är de två största utsläppskällorna inom transportsektorn.
Tillsammans stod de för 88 % av utsläppen inom sektorn i Kronobergs län under 2013;
personbilar för 55 % och tunga lastbilar för 33 %. Mellan 1990-2013 har utsläppen från
personbilar i Kronobergs län minskat med ungefär 53 000 ton, men samtidigt har utsläppen
från tunga lastbilar ökat med ungefär 72500 ton. Sedan 2010 har utsläppen från
transportsektorn som helhet dock minskat, men för att på sikt nå det regionala
utsläppsmålet kommer troligen en mer markant utsläppsminskning från sektorn att krävas.
Länsstyrelsen i Kronoberg har tagit fram ett regionalt miljömål kopplat till trafiken;
Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon har år 2020 minskat med 35 %,
jämfört med 1990 års utsläpp.
2.5 STÖRRE BESÖKSMÅL
Det utan jämförelse största enskilda besöksmålet i länet är IKEA i Älmhult. Som största stad
inom ett ganska stort område och med bl.a. Linnéuniversitetet är antalet besökare i Växjö
också förhållandevis stort. I övrigt är besöksnäringen framför allt knuten till natur- och
kulturmiljön på landsbygden, inklusive glasbruken i den östra delen av länet. Den absolut
största andelen turister kommer från utlandet, till skillnad från turisterna på Öland och
västkusten. Många kommer hit för att fiska i regionens många sjöar och vattendrag. Ur
naturmiljöperspektiv finns ett antal naturområden med höga naturvärden inom Kronoberg
läns gränser. Ur ett besöksperspektiv bedöms riksintresseområdena Möckelnområdet och
Åsnenområdet inneha ett stort värde. Åsnen blir också nationalpark som planeras invigas år
2017. Områdena ligger längs med väg 23, söder om Växjö och mellan väg 23 och väg 27,
söder om Växjö.
I Kronobergs län finns också fyra riksintressen för friluftsliv. Till dessa hör, förutom
Möckelnområdet och Åsnen, Bolmenområdet som ligger i anslutning till väg 25 väster om
Ljungby. Sjöns betydelse för turismen är stor. Här finns många aktiviteter och sevärdheter,
vilket gör att Bolmenområdet är populärt för sommarturister. Vidösternområdet ligger längs
18
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med E4 och området har stora värden. Turistverksamheten är relativt utbyggd i dessa
områden och riksintresseområdena har bl.a. ett värdefullt fågelliv, vilket gör att många
fågelskådare söker sig hit.
Inom Kronobergs län finns ett antal riksintresseområden för kulturmiljö. Ett exempel på
riksintresse som kan vara intressant ur ett turism- och besöksperspektiv är ”HusebySkatelöv”. Området ligger längs med väg 23 ca 2 mil öster om Alvesta och 2 mil söder om
Växjö. På Huseby bruk arrangeras varje år nordens största julmässa med över 30 000
besökare.
2.6 SERVICE OCH UTBILDNING
I Kronobergs län finns många mindre orter. Vid val av bostadsort är orternas tillgång till skola
och annan service en viktig parameter. Grundskolor finns i ett stort antal orter varav många
ligger längs starka kommunikationsstråk i länet. Gymnasieskolor finns i kommunernas
huvudorter, förutom i Alvesta och Lessebo där eleverna i första hand pendlar till Växjö.
Linnéuniversitetet, som ligger i Växjö och Kalmar, är av mycket stor betydelse för hela
regionens utveckling och en viktig målpunkt för alla kommunerna i länet. Större centrum
med ett bredare utbud finns i Växjö, Älmhult och Ljungby.
Ett mer glesbefolkat län har generellt sett inneburit en minskad tillgång till service på
landsbygden. På nationell nivå har antalet dagligvarubutiker i landet minskat med över 25 %
sedan mitten av 1990-talet. Främst är det mindre butiker på landsbygd som har försvunnit. I
Kronobergs län har utvecklingen följt samma mönster. År 2013 hade över 7 000 invånare i
länet mer än 10 km till närmsta dagligvarubutik. Med hänsyn till befolknings- och
näringslivsmässiga förutsättningar är den generella servicetillgången tillfredsställande, men
enstaka nedläggningar kan i framtiden orsaka en betydande nedgång i tillgänglighet. Redan
idag finns glesbefolkade områden i länet med en långt lägre servicegrad än vad som är fallet
inom mer tätbefolkade områden.
2.7 KOLLEKTIVTRAFIKEN I KRONOBERG
SOCIALA ASPEKTER
Att skapa en tillgänglig kollektivtrafik i Kronoberg är ett prioriterat område för Region
Kronoberg. Många behov är gemensamma för oss alla, men på vissa sätt är vi också olika.
Den fysiska miljön påverkar våra vardagsliv beroende på exempelvis ålder, kön, om vi
använder rullstol eller hör dåligt. Kollektivtrafik för alla innebär att kollektivtrafiken som
helhet erbjuder tillgänglighet för olika behov, och att olika behov prioriteras lika mycket. I
praktiken kan det innebära att större hållplatser och bytespunkter är funktionsanpassade,
både vad gäller den fysiska tillgängligheten och trafikinformation, att den regionala
kollektivtrafiken har servicelinjer och färdtjänst, som komplement till tåg- och
tätortstrafiken, samt att kollektivtrafiken kan erbjuda ett länstäckande system för personer
med funktionsnedsättning inom rörlighet, syn och hörsel.
I Region Kronoberg ökade tillgängligheten till kollektivtrafiken väsentligt när nya bussar togs i
bruk sommaren 2013. Samtliga stads- och regionbussar är utrustade med ramp för att
19
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underlätta av- och påstigning. Dock finns en hel del utmaningar vad gäller
tillgänglighetsanpassning av bytespunkter och hållplatser. En förutsättning för ett lyckat
resultat är att det finns ett ”Hela Resan”- perspektiv i vårt och våra samhandlingspartners
synsätt. Hållplatsernas utformning är en viktig del i detta arbete. Många hållplatser är redan
tillgänglighetsanpassade men samtidigt har kraven successivt höjts.
I Kronoberg finns cirka 3 000 bytespunkter av olika standard och med mycket varierande
antal påstigande. Hållplatsens utformning och lokalisering har stor betydelse för resenärerna
och kan i hög grad påverka valet av färdmedel. Tillsammans med åtgärder som ökad
punktlighet, större trafikutbud och snabbare resor, kan hållplatsens utformning hjälpa till att
skapa en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Som en bilaga till trafikförsörjningsprogrammet
finns hållplatshandboken, som pekar ut riktlinjer kring vilka stråk som ska prioriteras i
arbetet med att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem. Se kap 5.8 samt bilaga 2 för mer
information.
Det finns också tydliga jämlikhets- och jämställdhetsdimensioner när det gäller rörlighet. Det
är väl känt att både kvinnor och resursfattiga personer använder sig av kollektivtrafik i större
utsträckning än andra. Av det skälet är investeringar i kollektivtrafik väsentliga för att
förbättra resursfattiga människors och kvinnors rörlighet. Att kollektivtrafiken möjliggör
rörlighet betyder att den bidrar till att förverkliga rättigheter. Att kunna röra sig är viktigt för
att människor ska kunna använda sig av sina medborgerliga och politiska rättigheter, till
exempel att delta i politiken och i föreningslivet. Rörlighet är också centralt för att kunna
arbeta och studera och kombinera arbete och familj. Kollektivtrafik är i sig ett färdmedel
som skapar dessa möjligheter, men sträckningar, stopp och kvalitet påverkar hur mycket. För
barn och ungdomar som använder kollektivtrafiken är det av hög vikt att miljön kring
hållplatsen är trafiksäker och upplevs som trygg.
Under senare år har alltfler kopplingar gjorts mellan kollektivtrafik och folkhälsa. Forskning
pekar på att kollektivtrafikresenären högre grad får sin vardagsmotion tillgodosedd jämfört
den genomsnittlige bilisten. Det hänger samman med promenaden eller cykelturen som
behövs till busshållplatsen/stationen.
Forskning1 visar att hälsoeffekterna av kollektivtrafik är flera;







1

Trafikolyckor –att risken för trafikskador och dödsfall i trafiken minskar
Luftföroreningar –att utsläpp av olika luftföroreningar och trafikbuller minskar
Fysisk aktivitet –att människor är tillräckligt fysiskt aktiva
Psykisk hälsa –att stress förebyggs och trygghet, välbefinnande osv. främjas
Ekonomiska kostnader –att människor har råd att transportera sig och leva
hälsosamt
Grundläggande transportbehov –att alla människor, även icke-bilburna, kan nå
grundläggande och livsnödvändig service och aktiviteter och leva hälsosamt.

Litman,2010, ur Trivectors rapport
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RESANDEUTVECKLING
I figur 8 visas resandeutvecklingen i länet. Resandet med kollektivtrafiktrafik har utvecklats
mycket positivt de senaste åren och främst är det stadstrafiken och tågtrafik som har en
kraftig ökning av antalet resenärer. Under 2009 startade Öresundstågsystemet vilket sedan
har haft en mycket positiv resandeutveckling. Stadstrafiken har också haft en väldigt positiv
utveckling, framförallt sedan den senaste trafikupphandlingen 2013. Den kraftiga
resandeutvecklingen är delvis en följd av ett ökat utbud. I figur 9 visas utvecklingen av antal
personkilometer mellan 2008 och 2014. Personkilometer räknas fram genom att multiplicera
antal utförda fordonskilometer med hur många som har rest. Under 2014 genomfördes 8,8
miljoner resor i den upphandlare buss- och tågtrafiken.
Resandeutveckling
Miljoner resor
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Personkilometer linjetrafik 2008-2014
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Miljoner personkilometer
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Figur 8. Resandeutveckling i Kronobergslän 2008-2014
Figur 9. Personkilometer i linjetrafiken 2008-2014
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Kronobergarna nyttjar kollektivtrafiken alltmer,
vilket figur 10 visar. Under 2014 gjordes i
0
genomsnitt 46,5 resor per invånare.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Motsvarande siffra för Jönköpings län var 55
Stadstrafik
Regiontrafik
resor, för Kalmar län 36 och för Blekinge 54
resor. Genomsnittet för hela Sverige var under 2014 148 resor per invånare.
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Figur 10. Antal resor per invånare 2009-2014
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Kollektivtrafikens totala marknadsandel i Kronoberg var 2014 11,4 %. Marknadsandelen
beräknas som andelen resor med kollektivtrafik, linjelagd buss, spårvagn, tunnelbana,
pendeltåg, tåg och båt och Taxi. Den samlade kollektivtrafikbranschen har med start 2009
kommit överens om att ange marknadsandelar som andelar av motorburna resor. Detta för
att visa riktningen för kollektivtrafikens utveckling och kunna jämföra på nationell nivå. I
figur 11 visas utvecklingen för Kronobergs län från 2009 till 2014.
Kollektivtrafikens marknadsandel
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11,4
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9,9
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Figur 11. Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronoberg

I Sverige är kollektivtrafikens marknadsandel i genomsnitt 26 %. Andelen varierar mellan 8 %
(Dalarnas län) och 50 % (Stockholms län). Hälften av länen har en andel mellan 11 och 15 %.
Det län som har den högsta marknadsandelen är alltså Stockholms län

Därefter kommer Västra Götalands län, Skåne län och Uppsala län med en marknadsandel på
mellan 24 och 27 %. De län som har lägst marknadsandel är Dalarnas län, Gotlands län,
Västernorrlands län, Kalmar län och Norrbottens län, alla med en marknadsandel under 11
%.2
RESVANOR
I Kronobergs län sker 8,2 % av alla resor med kollektivtrafik. Kvinnor reser i något större
utsträckning kollektivt än män. Av de som säger sig vara regelbundna resenärer i
kollektivtrafiken är drygt sex av tio kvinnor. Yngre personers resor utgörs i stor utsträckning
av kollektivtrafik, men redan från 20 års ålder ökar andelen resor med bil.
Två tredjedelar av alla resor sker med förare i bil. I åldern 26-64 år används bilen för drygt
sju av tio resor. Kronobergaren reser framförallt till arbetet och för dagliga inköp vilket

2

Öppna Jämförelser, SKL, 2014
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innebär att drygt en tredjedel av alla resor är till arbetet. I kollektivtrafiken är de vanligaste
ärenden arbete och skola.
Nationell statistik från kollektivtrafikbarometern3 visar att yngre personer väljer
kollektivtrafiken i högre grad än övriga. Dock minskar resandet i kollektivtrafiken redan i 20årsåldern, vilket kan bero på att många slutar gymnasiet och påbörjar arbetslivet. Nästa
större tapp inträffar i 25-årsåldern då de eftergymnasiala studierna är klara. Många skaffar
barn i 25–30-årsåldern och det kan upplevas som komplicerat att åka kollektivt när barnen
går på förskola och skola.
År 2013 var fördelningen av resors längd i kilometer i princip desamma oavsett färdmedel,
förutom cykel, moped/MC och gång, där majoriteten av resorna är fem kilometer eller
kortare. Dock har resandet ökat i kollektivtrafiken när det gäller resor i sträckan 1-5 km, från
12,3 % 2012 till 17,1 % 2013.
Drygt hälften av alla resor är mellan 1,1-5 km långa. De motoriserade resorna är lika långa i
kilometer oavsett färdmedel, men restiden i kollektivtrafiken är längre. Nästan 60 % av alla
resor som görs med bil, är 20 minuter eller kortare. Kvinnor har en något större andel korta
resor jämfört med män. Drygt 7 % av alla resor under 1 km görs med bil. Inom
kollektivtrafiken ligger motsvarade siffra på 0,9 %.

NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN
Kollektivtrafikbarometern är en intervjuundersökning utarbetad av branschorganisationen
Svensk kollektivtrafik och används över hela Sverige. Genom kollektivtrafikbarometern mäts
bl.a. resenärernas och allmänhetens nöjdhet genom intervjuer som genomförs regelbundet.
En övergripande kundnöjdhet mäts genom Nöjd Kund Index, NKI. Här redovisar vi några
utvalda parametrar. Ytterligare faktorer mäts och följs upp genom Länstrafiken Kronoberg.
I Kronobergs län ligger NKI på 66 % för år 2014, vilket är över riket i genomsnitt, som ligger
på 62 %. NKI mäts bland de som har nyttjat kollektivtrafiken. Andel av allmänheten
(resenärer och icke-resenärer) som är nöjd med Länstrafiken Kronoberg låg 2014 på 51%
På frågan som handlar om hur enkelt det uppfattas att resa med bolaget är siffran i
Kronoberg 73%, på samma nivå som genomsnittet för riket. I Kronoberg är det dock en
ökning med 5procentenheter sedan 2013.
KOLLEKTIVTRAFIKENS MILJÖPÅVERKAN

3

Kollektivtrafikbarometern 2013
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Att resa med kollektivtrafik är att resa klimatsmart. Kollektivtrafiken bidrar till minskad
klimatpåverkan, dels genom att den till stor del drivs med förnyelsebara bränslen, men också
om fler väljer att ställa bilen till förmån för kollektivtrafik. Kväveoxider och partiklar är två
typer av utsläpp som påverkar människors hälsa och vår miljö på ett negativt sätt. Utsläpp av
kväveoxider och partiklar från kollektivtrafiken i länet kan ses i diagrammen nedan
Kväveoxider NOx

Utsläpp g/kWh

6

4

2

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Figur 12. Utsläpp av kväveoxider från
Kronobergs län 2008-2014

Figur 13. Utsläpp av partiklar från busstrafiken i
busstrafiken i Kronobergs län 2008-2014.

Utsläpp g/kWh

Utsläpp av både kväveoxider och partiklar har minskat kraftigt under de senaste åren. Det
beror till stor del på att den linjelagda fordonsflottan byttes ut i sin helhet under 2013 då och
trafiken bedrivs numer med 37 biogasbussar i stadstrafiken och 123 bussar i regiontrafiken
som drivs med biodiesel. I samband med
Partiklar PM
upphandling av busstrafik finns möjlighet
att
0.08
ställa tydliga krav kring utsläpp av
kväveoxider och partiklar
0.06
Olika kravnivåer har tagit fram på
0.04
nationell nivå genom Svensk
0.02
kollektivtrafik.4 Nya moderna motorer
bidrar kraftigt till minskade utsläpp.
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Biogasdriften bidrar dessutom till kraftigt
sänkta utsläpp av koldioxid. Vid
förbränning av biogas tillförs ingen ny koldioxid atmosfären, vilket är en stor skillnad jämför
med dieseldrift.

4

Miljökrav vid trafikupphandling buss- 2013. Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik.
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Andel förnybara drivmedel
70
60

%

50
40
30
20
10
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figur 14. Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, exkl. tåg, i Kronobergs län 2008-2014

Andel förnybara drivmedel har ökat kraftigt under de senaste åren. I diagrammet ovan ingår
all upphandlad trafik inkl. serviceresor och skoltrafik. Tågtrafiken finns dock ej med. De
senaste åren har det skett en omfattande teknisk utveckling inom kollektivtrafikområdet,
inte minst när det gäller utveckling av hybrid- och elbussar. Samtidigt har ordinära motorer
förfinats och effektiviserats vilket har lett till minskade utsläpp och likaså har nya och mer
miljövänliga bränslen i stor skala börjat användas inom kollektivtrafiken. Detta gäller inte
minst biogas och olika typer av biodiesel. All el som driver Region Kronobergs tågtrafik är
miljömärkt med bra miljöval, vilket innebär att den produceras av vattenkraft, vindkraft eller
av biobränslen.
Energiförbrukningen i länets busstrafik, mätt som kWh/personkilometer, har legat relativt
konstant de senaste åren med en liten ökning mellan 2013-2014. Det kan till viss del
förklaras av att en del av bussflottan numer drivs av biogas.
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Biogas innehåller mycket energi vilket innebär att biogasen är ett relativt energikrävande
bränsle. Ju större del av trafiken som drivs av biogas desto mindre energieffektiv blir
trafiken. Det är dock viktigt att påpeka att även biogasmotorer förfinas och blir mer
optimerade. Ökad energieffektivitet i transportsystemet är en del av det nationella
transportpolitiska målet om begränsad klimatpåverkan

kWh/personkilometer

Energiförbrukning
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Figur 15. Energiförbrukning per personkilometer för busstrafiken i Kronobergs län 2008-2014

EKONOMI
När Region Kronoberg bildades 1 jan 2015 skedde en skatteväxling vilket innebar att all
regional kollektivtrafik numer finansieras av Region Kronoberg.
Generellt gäller, eftersom skatteväxling är genomförd, att Region Kronoberg finansierar all
kollektivtrafik som bedöms vara av regional betydelse. Kollektivtrafiklagen öppnar dock för
en kommun att finansiera viss regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare
för resenärerna än vad den regionala Kollektivtrafikmyndigheten annars skulle tillhandahålla.
Eventuella tillköp av regional kollektivtrafik kräver en överenskommelse mellan Region
Kronoberg och berörd kommun.
Trafikanalys gör varje år en studie av den lokala och regionala kollektivtrafiken i landet.
Siffrorna från 2014 visar att Kronobergs län lägger 1 386 kronor/invånare och år i bidrag till
kollektivtrafiken.
Förbundsfullmäktige beslutade 2011-10-07 om trafikeringsprinciper m.m. för "Framtidens
kollektivtrafik" och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken
totalt ska vara minst 50 %. Självfinansieringsgraden redovisas enligt Trafikanalys definition av
linjetrafik, d.v.s. exklusive skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och all form av anropsstyrd trafik.
Självfinansieringsgraden anger andelen trafikintäkter jämfört med trafikkostnaderna. Under
2014 var den totala självfinansieringsgraden 55,3 % vilket var 2,2 procentenheter lägre än
2013.
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2014
Intäkter
tkr

Trafikslag
Öresundståg
Regiontrafik buss
Älmhults stadstrafik
Växjö stadstrafik
Krösatåg Nord
Krösatåg Syd

Kostnader
tkr

Självfinansieringsgrad

111 778

109 607

102,0%*

84 551

183 682

46,0%

939

2 423

38,8%

37 885

99 833

37,9%

7 134

22 562

31,6%

10 026

37 225

26,9%

Pågatåg

522

1 960

26,6%

SUMMA

252 835

457 292

55,3%

Tabell 3. Kostnader, intäkter och självfinansieringsgrad 2014
* Den onormalt höga siffran för Öresundståg beror delvis på tågstrejken i juni 2014, vilket bidrog till lägre
trafikkostnader för Länstrafiken Kronoberg. Genomsnittlig täckningsgrad för 2012-2013 var för Öresundståg
90,6 %.

Som figur 16 visar så står regiontrafiken för den största delen av kostnaderna medan
tågtrafiken har den minsta delen. I fältet övrigt ingår färdtjänst och serviceresor samt
administration, personalkostnader etc.
Andel av nettokostnaden 2014

22,1%

16,3%
24,0%

37,6%

Tågtrafik

Stadstrafik

Regiontrafik

Övrigt

Figur 16. Kostnadsfördelning, Länstrafiken Kronoberg år 2014
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3. MÅL
I detta kapitel beskrivs fyra olika målområden med ett antal uppsatta mål, indikatorer och
insatser.
3.1 MÅLBILD
Trafikförsörjningsprogrammets målbild är HÅLLBAR KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA. För att på
ett tydligt sätt kunna jobba mot målbilden är arbetet uppdelat i fyra målområden:
Attraktivitet och användbarhet, Miljö och hälsa, Tillgänglighet för regional tillväxt, samt
Ekonomi. Inom varje målområde ges inledningsvis en bakgrundsbeskrivning och en bild av de
utmaningar som målområdet bemöter. Därefter redogörs för vilka mål som finns uppsatta
samt indikatorer som visar på att utvecklingen går i rätt riktning. Inom varje område finns
också exempel på insatser som behövs för att närma sig målen.
Sammantaget lyfter trafikförsörjningsprogrammet fram sju mål som ska arbetas mot de
kommande åren i syfte att utveckla kollektivtrafiken. Målen följs upp genom 23 indikatorer.
För samtliga målsatta och ”öka-minska” indikatorer gäller att målet ska vara uppnått år 2025
om ej annat anges. Metoder för hur datainsamling och redovisning av indikatorerna ska gå
till kommer att utarbetas. Indikatorerna är av tre olika typer;
Målsatt
Denna typ av indikator har ett specifikt mål kopplat till sig och kan även vara tidsatt
Exempel: Resandet ska öka med minst 3 % per år
Öka-minska
Denna typ av indikator anger om något ska öka eller minska
Exempel: Punktligheten i trafiken ska öka
Följa
Övriga indikatorer är viktiga att följa, utan att ange hur dessa ska utvecklas. (ge ett sammanhang)
Exempel: Nettokostnad per resa

Slutligen ges förslag på insatser för hur vi ska arbeta så att målen ska kunna nås. Notera att
detta endast är exempel på insatser och att fler och/eller andra insatser sannolikt kommer
behövas för att uppnå målen.
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3.2 MÅLOMRÅDE ATTRAKTIVITET OCH ANVÄNDARBARHET
BAKGRUND OCH UTMANINGAR
Hur attraktiv kollektivtrafiken uppfattas avgörs av hur människor faktiskt använder den. En
god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och sysslor - som att ta sig till
och från jobb och skola, handla mat, umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera
och delta i föreningsliv eller kulturaktiviteter - är lätta att hantera. Utmaningen ligger i att
skapa en kollektivtrafik som upplevs som ett verkligt och attraktivt alternativ för de flestas
resbehov. Som resenär behöver man då också ifrågasätta sina resvanor, både resbehov och
val av färdmedel. Genom att lyfta fram kollektivtrafikens många fördelar kan många se
kollektivtrafiken som ett attraktivt resalternativ. Därför kan beteendepåverkande åtgärder
vara en viktig del i att få fler att välja kollektivtrafiken.
En förutsättning för att alla i Kronoberg ska kunna använda kollektivtrafiken är att den är
användbar och tillgänglig på ett trafiksäkert sätt. En stor utmaning är därför att skapa en
kollektivtrafik med god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Själva
fordonen är väl anpassade men däremot finns det behov av ytterligare
tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter. Anpassning ska också eftersträvas
så att personer med andra typer av specifika behov tillgodoses. Det kan handla om olika
behov kopplade till ålder, kön, socioekonomisk ställning, om personen kan prata svenska
eller inte. Just nu kommer många flyktingar till vår region. Forskning pekar på att många
nyanlända upplever otrygghet i kollektivtrafiksituationer. De har också sämre möjlighet till
resor med personbil i och med att körkortsinnehav och fordonsinnehav är många gånger
lägre i denna del av befolkningen. Många nyanlända svenskar är därför hänvisade till
kollektivtrafiken. Detta ställer krav på en kollektivtrafik som uppfyller nyanlända personers
behov att ta sig till och från viktiga målpunkter, men också att informationen är tydlig och på
fler språk än svenska.
Att kollektivtrafiken är tillförlitlig, innebär att den ska vara tillräckligt robust för att
trafikstörningar ska kunna undvikas i största möjliga mån och att trafikens grundstruktur ska
präglas av kontinuitet. Att kunna lita på att tåget eller bussen kommer och går enligt
tidtabell är en viktig grundförutsättning för att välja att resa.

Mål: Fler och nöjdare resenärer!
HUR MÄTER VI OCH FÖLJER UPP?
 Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3 % per år, och uppnå minst 10,6 miljoner
resor år 2020 och minst 12,4 miljoner resor år 2025
 Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län ska vara minst 13,5 % år 2025,
delmål 12,5% 2020
 Antal resor per invånare ska öka (47 resor/person 2014)
 Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 70 % år 2020 och minst 75 % år 2025 (66 % år
2014)
 Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg ska öka (51 % år 2014)
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INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING
Resandet med kollektivtrafiken ska öka. Målet är att resandet ska öka med 3 % per år till år
2025 räknat som ett genomsnitt av all trafik och det motsvarar en ökning på drygt 3,6
miljoner resor jämfört med år 2014. Det motsvarar också en ökning av kollektivtrafikens
marknadsandel till 13,5 %, förutsatt att trafikarbetet i övrigt ökar i samma takt som den gjort
de senaste 20 åren. Nöjd Kund Index samt allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken
Kronoberg mäts genom kollektivtrafikbarometern. Allmänheten innefattar både resenärer
och de som inte reser med kollektivtrafik. Måtten ger tillsammans en god bild över hur nöjda
Kronobergarna är med den kollektivtrafik som erbjuds.

Mål: Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
HUR MÄTER VI OCH FÖLJER UPP?
 Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000
påstigande per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt
hållplatshandbokens prioriteringar (berör ca.10 % av samtliga hållplatser).
 Bytespunkter och hållplatser i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska
åtgärdas enligt hållplatshandbokens prioriteringar.
 Resenärerna ska i högre grad uppleva att det är enkelt att resa med Länstrafiken
Kronoberg. ( 73 % 2014)
INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING
Hållplatshandboken som finns som bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut
riktningen kring vilka hållplatser som ska åtgärdas för att förbättra tillgängligheten och
attraktiviteten på hållplatser och bytespunkter. Kundnöjdheten mäts genom
kollektivtrafikbarometern.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
HUR MÄTER VI OCH FÖLJER UPP?
 Punktligheten i trafiken ska öka
 Andel inställda turer ska minska
INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING
Det är många parametrar som påverkar kollektivtrafiksystemets sårbarhet. Överbelastning i
tågsystemet gör tågresandet extra känsligt för störningar. Gällande tågsystemet har Region
Kronoberg dock begränsad påverkan på systemets sårbarhet. Genom Länstrafiken Kronoberg
följs punktligheten upp och hur andelen inställda turer utvecklas.
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HUR KOPPLAS MÅLEN TILL ANDRA MÅL?
- I RUS finns målet att klimatpåverkan ska minska
- De transportpolitiska funktionsmålen belyser bland annat:
 att medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och
bekvämlighet,
 att transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning
 att barns möjlighet att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas
i trafikmiljöer ökar
 att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
EXEMPEL PÅ INSATSER
 Kollektivtrafiken ska planeras utifrån långsiktiga strategier och systemperspektiv.
 Arbeta fram metoder för att analysera sociala aspekter kopplat till olika gruppers villkor
och behov inför trafikplanering.
 Utforma säkra och trygga cykelvägar till centrala bytespunkter i länets tätorter och till
bytespunkter med många resenärer.
 Upprätta en länsgemensam plan för utbyggnad av pendlarparkeringar med god
cykelparkeringsmöjlighet i regionen
 Genomföra åtgärder enligt Hållplatshandbok med tillgänglighetsplan
 Genomföra säkerhetshöjande åtgärder vid hållplatser och bytespunkter där resenärerna
består av en hög andel barn och ungdomar
 Arbeta med Mobility-management projekt och kampanjer för ett ökat resande
 Analysera utbudet av kollektivtrafik i områden där migrationsverket har sina
boendeplaceringar
3.3 MÅLOMRÅDE MILJÖ OCH HÄLSA
BAKGRUND OCH UTMANINGAR
Detta målområde handlar om hur kollektivtrafiken ska utvecklas till att bli mer långsiktigt
hållbar men också hur kollektivtrafiken i ett större perspektiv bidrar till ett mer hållbart
samhälle. Framtidens kollektivtrafiksystem kommer sannolikt bestå av en palett av bränslen
och fordonstyper och där en kombination av biogas och biodiesel med visst inslag av
elfordon/hybrider sannolikt kommer att utgöra basen för trafiken. Utvecklingen på området
går snabbt och Region Kronoberg har som ambition att ligga i framkant i branschen för att
påskynda arbetet mot att nå målet om en minskad klimatpåverkan.
Ett ökat resande med kollektivtrafiken påverkar även ur ett systemperspektiv. En
överflyttning från biltrafik till kollektivtrafik leder till mindre utsläpp och bidrar därmed till
minskad klimatpåverkan. En viktig faktor för att detta ska lyckas är att fler Kronobergare har
tillgång till god kollektivtrafik och därför är det av stor vikt att en stor del av tillkommande
bebyggelse och andra typer av etableringar sker i starka kollektivtrafikstråk. Att Kronoberg är
ett glest län med relativt långa avstånd innebär en utmaning kring att skapa en attraktiv
kollektivtrafik, men också stora möjligheter och miljövinster om det lyckas.
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Resandet påverkar människors hälsa. Utvecklingen mot ett bilburet samhälle gör det allt
svårare att få sin vardagsmotion tillgodosedd genom de dagliga transporterna till/från skola,
arbete och service. I takt med ökad insikt, har frågor som rör mer aktiva transporter (gång
och cykel) och kollektivtrafik fått större fokus och hamnat högre upp på dagordningen inom
samhällsplaneringen för att främja folkhälsan. Det finns en potential till ökad hälsa genom
kollektivtrafiksatsningar, inte minst genom den ökade vardagsmotionen som uppkommer av
att går och cykla i samband med kollektivtrafikresan. En utbyggd kollektivtrafik bidrar även
till en förbättrad luftkvalité.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en
minskad klimatpåverkan
HUR MÄTER VI OCH FÖLJER UPP?
 Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara bränslen år
2020
 Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh (0,02 g/ kWh år 2014)
 Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh (2 g/ kWh år 2014)
 Energieffektiviteten ska öka. Max 0,015 kWh/personkilometer i busstrafiken
INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING
Samtliga valda indikatorer följs upp genom den nationella fordonsdatabasen FRIDA.
Indikatorerna som beskriver utsläpp av partiklar och kväveoxider samt indikator som
beskriver energieffektivitet är branschgemensamma och framtagna av Svensk kollektivtrafik.
I samband med trafikupphandling ställs en mängd olika krav för den trafik som ska handlas
upp. En del av kraven handlar om miljö och som upphandlare av trafik finns möjligheten att
välja någon av de på förhand uppställda kravnivåer som är framtagna av Svensk
kollektivtrafik. De nivåer Region Kronoberg har valt är i linje med de baskrav som finns på
nationell nivå. Det är viktigt att påverka att Region Kronoberg inte har full rådighet över
kraven i all upphandlad trafik, då en del trafik upphandlas på uppdrag av länets kommuner.
Ambitionen är likväl att all trafik ska drivas av förnyelsebara bränslen år 2020.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bidra till ökad hälsa
INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING
Metoder har börjat utarbetas för att ta fram det faktiska samhällsekonomiska värdena av
hälsovinster med kollektivtrafik, som att vi t.ex. lever längre och får färre sjukdomar, men
ännu finns ingen erkänd metod och därför inga riktigt bra indikatorer för uppföljning. Detta
är ett kunskapsområde som Region Kronoberg har ambition att utforska ytterligare, vilket är
i linje med den satsning på kollektivtrafiken som Region Kronoberg gör vars mål är att öka
antalet resor i kollektivtrafiken med 3 % per år. Det är relevant att göra en skattning av vad
denna utveckling har för hälsan kopplat till ett samhällsekonomiskt värde. I förlängningen
kan en sådan skattning också användas för metodutveckling i syfte att kvantifiera
kollektivtrafikens bidrag till det transportpolitiska hälsomålet.
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HUR KOPPLAS MÅLEN TILL ANDRA MÅL?
- I RUS finns mål om minskad klimatpåverkan
- I RUS finns mål om att Kronoberg ska bli ett plusenergilän
- Begränsad klimatpåverkan är ett av de transportpolitiska hänsynsmålen
- Bridrar till att uppfylla det regionala miljömålet om fossilbränslefritt Kronoberg år
2030
- Ökad hälsa är ett av de transportpolitiska hänsynsmålen
- I RUS finns målet om god folkhälsa och hälsa på lika villkor
- I RUS finns målet att den självskattade hälsan hos samtliga regioninvånare år 2025
ska vara högre än riksgenomsnittet, oavsett ålder och kön.
EXEMPEL PÅ INSATSER
 Utreda om och i vilken omfattning el- eller hybridbussar kan vara en del av Växjö
Stadstrafik i samband med nästa trafikupphandling.
 Ta fram en drivmedelsstrategi
 Arbeta för förbättrad framkomlighet för busstrafik i länets tätorter. Exempelvis fler
bussgator och signalprioriteringar i korsningspunkter.
 Utveckla metoder för uppföljning av koppling mellan kollektivtrafik och ökad hälsa
3.4 MÅLOMRÅDE TILLGÄNGLIGHET FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT
BAKGRUND OCH UTMANINGAR
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att stärka och knyta samman regionen. En
utvecklad kollektivtrafik möjliggör arbetspendling över stora avstånd och bidrar till ett ökat
utbyte mellan regionens orter och kommuner. En väl utvecklad kollektivtrafik bidrar också
till att underlätta för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetenser samt möjliggör en ökad
turist- och besöksnäring.
Det är lika viktigt att kunna ta sig inom regionen som till angränsande regioner och viktiga
noder i andra städer. Samarbete mellan regionerna är därför av stor vikt för att kunna skapa
en kollektivtrafik som är enkel, attraktiv, trygg och pålitlig för resenären. RKM Kronoberg har
tillsammans med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter i uppdrag att se till
att resenären inte ska behöva påverkas av de administrativa indelningarna. Ett
gränsöverskridande samarbete är viktigt med utgångspunkt från medborgarnas resbehov
men också från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kronoberg har en stor inpendling vilket
innebär att vi har ett ansvar att tillgodose transportbehov även personer som inte bor i
länet.
Genom en snabbare och mer frekvent kollektivtrafik kommer fler att se kollektivtrafiken som
ett realistiskt alternativ till bilen. En helt avgörande faktor är att det ska gå snabbt att resa.
Det är därför av stor vikt att snabba upp resandet med kollektivtrafik. En snabb och frekvent
kollektivtrafik har betydligt bättre förutsättningar att konkurrera med bilen.
Det är också av stor vikt att kollektivtrafiken ges större utrymme i samhällsplaneringen och
tydligare ses som en grundförutsättning för samhällsutveckling. Exempelvis kan det handla
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om att en större del av regionens tillkommande bebyggelse bör hamna i eller i närheten av
starka kollektivtrafikstråk.
Den ökade urbaniseringen, tillsammans med att vi i grunden är ett glest län med en stor
landsbygd, ställer höga krav på en kollektivtrafik som är flexibel men samtidigt strategiskt
långsiktig. För kollektivtrafiken innebär det att planera utifrån olika kontexter och
målgrupper, för att skapa en attraktiv kollektivtrafik som kan möjliggöra en regionförstoring i
Kronoberg.

Mål: Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och
gränslös region
HUR KOPPLAS MÅLET TILL ANDRA MÅL?
- Bidrar till måluppfyllelse i RUS genom prioriteringen” Att utveckla platser, orter och
regioner som kompletterar varandra”.
- Bidrar till det transportpolitiska målet om regional och internationell tillgänglighet
HUR MÄTER VI OCH FÖLJER UPP?
 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i mellan kommunernas centralorter och
Växjö samt övriga viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska.
 Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska
 Resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka
interregionala relationer ska bli fler
 Restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska
 Andel av länets befolkning som bor inom 1000 meter från en hållplats i den regionala
kollektivtrafiken ska öka (86 % 2014)
INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING
Restidskvot är ett välanvänt begrepp som beskriver förhållandet, mätt i restid, mellan två
trafikslag. Målvärden kring restidskvoter kommer att arbetas fram för olika trafikslag exv.
regionbusstrafik, tågtrafik, snabbusstrafik och stadsbusstrafik. För Växjö Stadstrafik kan det
vara lämpligt med mål för restidskvot från linjernas ändhållplatser alt. stora hållplatser till
Växjö Resecentrum.
Möjlighet till frekventa och snabba buss- och tågförbindelser till våra grannregioners
huvudorter är en prioriterad fråga för RKM Kronoberg. Därför är målsättningen att
resmöjligheterna till framförallt Kalmar, Karlskrona, Jönköping, Halmstad samt Lund/Malmö
ska öka. På sikt bör även restiderna med kollektivtrafiken minska. I många relationer handlar
det om en utvecklad tågtrafik, vilket RKM Kronoberg själva inte har full rådighet över.
EXEMPEL PÅ INSATSER
 Utveckla samarbetet mellan RKM Kronoberg och närliggande regioners RKM för att
underlätta resandet över länsgräns.
 Utveckla en arena för dialog kring kollektivtrafik och planhantering
 Vid framtagande av nya detaljplaner bör hänsyn tas till hållplatsernas läge och
utformning
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Ta fram fördjupade stråkanalyser för varje enskilt stråk i regionen
Förlägg merparten av resurserna och satsningarna för kollektivtrafik till viktiga
strategiska stråk
Utveckla ett digitalt verktyg för översyn av linjesträckningar och hållplatsstopp
Arbeta vidare med att införa närtrafik

3.5 MÅLOMRÅDE EKONOMI
BAKGRUND OCH UTMANINGAR
Det är en utmaning att planera och utföra kollektivtrafiken på ett kostnadseffektivt sätt. Det
innebär balanserade avvägningar mellan de olika trafiksystem som finns i länet.
Kollektivtrafiken behöver planeras utifrån olika kontexter och målgrupper.
Kollektivtrafiken kostar varje år regionens invånare omkring 750 miljoner kronor, finansierat
genom både biljettintäkter och skatteintäkter. Det är mycket pengar och det är av stor vikt
att dessa används på ett förnuftigt och effektivt sätt. Detta målområde syftar till att på ett
strukturerat sätt mäta och följa upp hur mycket kollektivtrafik kronobergarna får för de
pengar som satsas på trafiken.

Mål: Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk
resurseffektivitet
HUR KOPPLAS MÅLET TILL ANDRA MÅL?
- Målet bidrar till att uppfylla det transportpolitiska målet om en samhällsekonomisk
effektivitet i transportsystemet.
HUR MÄTER VI OCH FÖLJER UPP?
 Antal resor per utbudskilometer ska öka (0,64 resor/utbudskilometer år 2014)
 Nettokostnad per resa
 Nettokostnad per invånare
 Självfinansieringsgraden ska vara minst 50 %
INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING
De ovan valda indikatorerna beskriver tillsammans hur kollektivtrafiken i Kronoberg
utvecklas ur ett ekonomiskt perspektiv. Antal resor per utbudskilometer säger något om hur
väl den trafik som erbjuds också används. Självfinansieringsgraden beräknas som ett
genomsnitt av alla trafikslag. Samtliga valda indikatorer används i nationella jämförelser och
jämförelser kan därför göras även med andra län.
EXEMPEL PÅ INSATSER
 Noggrant följa och analysera kostnads- och resandeutveckling på samtliga trafikslag
 Analysera buss- och tågtrafiken utifrån ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv
 Ta fram samhällsekonomiska beräkningar för kollektivtrafiken i länet
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4. STRATEGISKA VAL
I detta kapitel beskrivs viktiga strategiska val som är viktiga för förverkligandet av
intentionerna och målen i trafikförsörjningsprogrammet. Övergripande för
trafikförsörjningsprogrammet är att den ska leda till hållbar utveckling. Det ska genomsyra
hela dokumentet men också de insatser som ska vidtas för att uppfylla målen i
trafikförsörjningsprogrammet.
4.1 RESENÄRSPERSPEKTIV
Utvecklingen av kollektivtrafiken ska utgå från ett resenärsperspektiv. För att säkerhetsställa
en hållbar kollektivtrafik för alla måste resenärens behov vara i centrum i planering och
genomförande. Det krävs att hela resan är trafikslagsövergripande och sammanhängande så
att resenären ska känna trygghet och få en positiv upplevelse av den kollektiva resan,
oavsett ålder, kön, nationalitet eller funktionsnedsättning. En viktig utmaning för Kronoberg
och kollektivtrafiken är att möjliggöra för att utgå från ett ”hela-resan perspektiv”.
TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA
Utgångspunkt för utveckling och utformning av kollektivtrafiken är att den ska ske utifrån
tankar om en jämställd och jämlik kollektivtrafik. Det innebär att alla ska ha möjlighet att
använda kollektivtrafiken i Kronoberg. Kollektivtrafiken behöver erbjuda tillgänglighet för
olika behov, och att olika behov prioriteras lika mycket. Hänsyn måste också tas till att olika
målgrupper reser på olika sätt och därmed också har olika behov i sitt resande.
BARN- OCH UNGDOMSPERSPEKTIV
Barn och ungdomar ska ges inflytande i frågor som berör dem. I det regionala
utvecklingsarbetet som rör barn och ungdomar ska dessa komma till tals, och prioriteringar
ska göras utifrån vad som är barnens bästa.
För att bibehålla yngre personer i kollektivtrafiken även efter att de avslutat sin utbildning,
behöver kollektivtrafiken fånga in deras önskemål om en attraktiv kollektivtrafik. Det kan
handla om att anpassa kollektivtrafiken till kultur- och idrottsevenemang exempelvis med
tillfälliga turer eller turer på kvällar och helger. Det kan också handla om att föra in
innovationer och ny teknik i kollektivtrafiksystemet.
4.2 KOLLEKTIVTRAFIKEN SKA SAMORDNAS MED ÖVRIG SAMHÄLLSPLANERING
Kollektivtrafiken är idag endast delvis samordnad med övrig samhällsplanering. Nya
bostäder, handel och verksamheter efterfrågas och planeras både i lägen nära befintlig
kollektivtrafik och i lägen där det idag inte går att skapa kollektivtrafik som är attraktiv och
resurseffektiv. Bebyggelse i lägen utan attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik bidrar i
betydligt mindre grad till att stärka den regionala tillgängligheten,
arbetsmarknadsvidgningen, tillväxten och hållbarheten. För att skapa en attraktiv och
resurseffektiv kollektivtrafik krävs en samordnad planering och en stark koppling mellan det
strategiska arbetet på den regionala nivån och kommunernas fysiska planering.
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Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Region Kronobergs roll är att säkerhetsställa en
långsiktig kollektivtrafik och skapa en tydlig regional grundstruktur för kollektivtrafiken.
Staten har i uppdrag att genom Trafikverket säkerhetsställa att en god infrastruktur finns
tillgänglig och att satsningar görs utifrån ett samhällsperspektiv. Kommunerna har en
nyckelroll eftersom ansvaret för den fysiska planeringen och gaturummets utformning finns
på den lokala nivån. Gatunätets utformning är avgörande för vilken framkomlighet och
turtäthet som kollektivtrafiken får. Varje kommun är ålagd att ta fram en översiktsplan
vilken behandlar mark-vattenanvändning och strategisk inriktning för bostadsförsörjning.
Målsättning är att hanteringen av planer som påverkar kollektivtrafiken följer rutiner som
bidrar till ett mer sektorsövergripande arbetssätt. För att nya områden ska kollektivtrafikeras
eller befintlig trafik utökas, krävs att hållbarhet, säkerhet och ekonomi kan uppfyllas.
För att säkerhetsställa en hållbar kollektivtrafik bör följande tas i beaktande vid
hantering av kommunala planer som påverkar kollektivtrafiken:
Inför programsamråd bör det finnas ett förslag till linjesträckning, hållplatslägen och
belysning av effekter (KTG), resor per invånare, tillgänglighet för olika grupper. Det bör göras
ett val av alternativ för kollektivtrafiken inför programsamråd och om flera alternativ
kvarstår bör de som är robusta (om hållplatser kan placeras där i alla alternativ) pekas ut
men samtidigt bör varje alternativ som finns kvar beskrivas tydligt.
Inför programantagande bör hållplatstyper (exakta lägen a och b lägen, väderskydd) GCsäkring av korsningspunkter tas i beaktning. Av korsningstyperna ska framgå hur
framkomligheten för kollektivtrafiken påverkas.
Under detaljplaneprocessen bör en löpande genomgång av hur långt exploateringarna har
kommit samt aktiv diskussion kring ny trafik föras. Detta ska samtidigt kopplas till den årliga
verksamhetsplanen för infrastrukturinvesteringar i Länstransportplanen, vilken regionen har
som uppdrag att upprätta.
4.3 KOLLEKTIVTRAFIKEN SKA VARA GRÄNSÖVERSKRIDANDE
Det är lika viktigt att kunna ta sig inom regionen som till angränsande regioner och viktiga
noder i andra städer. Samarbete mellan regionerna är därför av stor vikt för att kunna skapa
en kollektivtrafik som är enkel, attraktiv, trygg och pålitlig för resenären. RKM Kronoberg har
tillsammans med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter i uppdrag att se till
att resenären inte ska behöva påverkas av de administrativa indelningarna. Ett
gränsöverskridande samarbete är viktigt med utgångspunkt från medborgarnas resbehov
men också från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Invånarna i regionen som bor på gränsen
till andra regioner ska ha möjlighet att välja serviceutbudet som är närmast boendeorten,
även om det finns på andra sidan länsgränsen. Ett nära samarbete med de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i framförallt Blekinge, Jönköping, Halland, Kalmar och Skåne är
en avgörande faktor för att vi ska nå framgång med att stärka redan starka resrelationer men
också för att kunna skapa nya resmöjligheter.
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4.4 CYKEL SOM TRANSPORTMEDEL
RKM Kronoberg har valt att redovisa cykel som transportmedel och som ett viktigt
komplement till kollektivtrafiken och dess utveckling. En resa med kollektivtrafiken inleds
alltid med en annan kortare eller längre resa för att nå hållplats eller resecentrum. Vanligtvis
sker den inledande resan till fots eller med cykel. För att planera för hela resan är det därför
viktigt att underlätta för kombinerade resor med gång, cykel och kollektivtrafik. Cykel är
också ett viktigt komplement till kollektivtrafiken i tätorterna. Cykelresenären är dessutom
en flitig så kallad växlare, som skiftar transportalternativ ganska ofta och då både till buss
och bil. Att erbjuda resenären en attraktiv helhetslösning med cykling och kollektivtrafik kan
vara en nyckel till framgång för att få fler att ställa bilen.
4.5 RESAN SKAPAR MERVÄRDE
I kollektivtrafiksammanhang är det oftast målpunkten som räknas eftersom resan i sig inte
har något egenvärde. Med nya tekniska lösningar kan detta ändras och framtidens
kollektivtrafik kan bli något mer än en resa.
RKM Kronoberg anser det vara viktigt att nya innovationer och tekniska lösningar finns med
som en viktig aspekt inför upphandling av ny trafik. Nya tekniska lösningar och innovationer
kan innebära att fler kan arbetspendla och nyttja den tiden som resan tar för att göra
ärenden som annars hade tagit en del av fritiden. Det kan också innebära smart
infrastruktur, som nya IT-lösningar, i syfte att förenkla för resenären att köpa en resa eller
hålla sig uppdaterad om kollektivtrafiken i realtid.
Pendlarparkeringar med realtidsuppdateringar av busstrafiken skulle kunna underlätta för
pendlare och göra kollektivtrafiken till ett tryggt och säkert val. Smart infrastruktur är också
ett exempel på hur en attraktiv kollektivtrafik kan kopplas samman med andra
samhällstjänster, som t.ex. busstationer med laddningsstationer för cyklar och bilar eller
möjligheter att låsa barnvagnar i skydd för väder. Det är viktigt att göra kvalitetsförbättringar
för att locka fler att resa kollektivt. Detta ställer också krav på en marknadsföring som tar
hänsyn till nya innovativa idéer och möjligheter. Inför upphandlingar ska innovation vara en
viktig aspekt att ta hänsyn till gällande tekniska lösningar som gör kollektivtrafiken mer
attraktiv för resenären och som har fokus på miljöeffektiva fordon.
4.6 UPPHANDLING SOM HÅLLBARHETSVERKTYG
Upphandling av varor och tjänster är ett strategiskt viktigt verktyg för att nå hållbar regional
utveckling. Genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandling kan utvecklingen påverkas i en
hållbar riktning både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Ur ett miljöperspektiv ställs krav
utifrån uppsatta mål i TFP gällande fossilbränslefri kollektivtrafik. Utifrån ett socialt
perspektiv ställs krav på etiskt och socialt ansvarstagande för leverantörer. Det innebär att
leverantörer ska garantera att krav på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, föreningsfrihet
och arbetsvillkor uppfylls. När det gäller upphandlingar kopplade till kollektivtrafiken
rekommenderas även att krav ställs på behovsanalyser utifrån ett jämställdhets- och
resenärsperspektiv.
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Upphandling av färdtjänst, sjukresor, skolskjuts, kompletteringstrafik och närtrafik påbörjas
under 2015 med planerad trafikstart 2018. Denna upphandling genomförs delvis på uppdrag
av kommunerna. Kostnaderna avseende färdtjänst och skolskjuts påverkar inte Region
Kronobergs budget.
I början av 2020 påbörjas nästa stora upphandling av buss för region- och stadstrafik. Denna
trafik planeras kunna starta 2023.
Region Kronoberg har inte egen rådighet över tågtrafiken vilket innebär att resultatet av
gjorda satsningar kan leda till kapacitetsbrist som i sin tur riskerar medföra ett minskat
resande, vilket naturligtvis inte är önskvärt. Denna utveckling måste noggrant följas så att
nödvändiga insatser kan planeras tidigt. Det kan i detta sammanhang konstateras att en
gemensam tågstrategi för hur regionerna i södra Sverige önskar utveckla tågtrafiken och
vilka konsekvenser detta medför, skulle vara högst användbar.
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5. RIKTLINJER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN
Detta kapitel beskriver Kronobergs kollektivtrafik: resurser, ansvar och riktlinjer med
utgångspunkt i trafikslag och system. I Kronoberg finns kollektivtrafik i form av tågtrafik,
busstrafik både regional och stadstrafik i Växjö stad Älmhult samt flyg. Hållplatserna och
bytespunkterna är en viktig del av kollektivtrafikens infrastruktur.
5.1 STADSTRAFIK
Kollektivtrafik har under senare år i allt högre utsträckning blivit en viktig komponent när
städer utvecklas och förtätas. Kollektivtrafik ses idag mer som en stadsbyggnadskomponent
än enbart ett sätt att flytta folk från A till B. En utvecklad stadstrafik har möjlighet att bidra
till att lösa flera av de problem som trafiken skapar i våra städer.
I regionen finns två tätorter som har stadstrafik, Växjö och Älmhult. Stadstrafiken skiljer sig
väsentligt åt i dessa tätorter; Älmhult har i skrivande stund en buss i stadstrafiken medan
Växjö har 37.
Växjö stad har en struktur med fyra kärnor som också i fallande ordning är viktiga regionala
målpunkter: Centrum, Samarkand/I11, Teleborg C/Universitetet och Östra Norremark. Det är
viktigt att stärka kopplingarna mellan dessa kärnor för att öka tillgängligheten, både inom
tätorten och regionalt. Älmhults kommun är i framtagandeprocess av en ny översiktsplan
och dialog ska ske angående bebyggelseutveckling och kollektivtrafik.
RIKTLINJE
En robust och långsiktig kollektivtrafik kan bidra till att ge staden förutsättningar kring vilka
stråk staden kan växa och utvecklas. Exakt vilka linjer eller stråk det handlar om behöver
utredas vidare. Ett sätt att tydliggöra och ytterligare stärka de starka linjerna med många
resenärer är att låta de vara stomlinjer. Det kan sägas vara linjer som erbjuder snabb och tät
trafik.
Stomlinjetrafik karaktäriseras av









Hög turtäthet, minst 10-minuterstrafik
God framkomlighet (Signalprioritering, bussgator etc.)
Hög medelhastighet
Stråktänk (tätt, robust, framtid)
Hög standard på hållplatser (Väderskydd, realtidsinformation, cykelparkering under
tak etc.)
Inga avvikelser i linjedragning
Färre hållplatsstopp
Styv tidtabell

I ett längre perspektiv skulle någon linje kunna vidareutvecklas till ett BRT-stråk. BRT står för
Bus Rapid Transit och innebär kollektivtrafik av mycket hög kvalité, men denna typ av trafik
utvecklar också staden. Det är ofta utmed dessa stråk som städer i hög grad utvecklas med
ny service arbetsplatser, bostäder, handel etc. Denna typ av trafik finns i främst större städer
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runt om i världen och under senare år har ett flertal system tagits i bruk i europeiska städer. I
Sverige kan linje 5 i Malmö sägas vara den som mest uppfyller de kriterier som karaktäriserar
BRT-trafik. Även mindre städer som Karlstad ligger långt framme i planeringsstadiet kring
BRT-stråk.
Linjer med färre resenärer och som trafikerar glesare områden skulle kunna vara lokallinjer.
Lokallinjer karaktäriseras av:





Yttäckande trafik
God turtäthet (20-40 minuter, ev. högre i högtrafik)
Fler hållplatsstopp
Behöver inte angöra resecentrum

Ovan gjorda uppdelning av trafiken ska ses mer som princip för hur trafiken skulle kunna
utvecklas och tydliggöras. Att skilja på starkare och glesare trafik är vanligt och görs i många
svenska städer.
Detta är ett kontinuerligt långsiktigt arbete och där det krävs djupare analyser och
utredningar kring exempelvis framkomlighetsproblem, resandemönster och lokaliseringar av
bostäder och arbetsplatser. Att göra investeringar i framkomligheten i Växjö kan vara en av
de största potentialerna för att minska restiden i de regionala busstråken. Det är troligen
också det effektivaste sättet då flera linjer strålar samman och kan få nytta av samma
åtgärder. Fokus bör vara på de längre resorna i staden.
Övergripande princip som ska gälla för stadstrafik kontra regiontrafik är att den regionala
busstrafiken ska passera genom kärnorna med en entydig sträckning samt genom en central
och attraktiv hållplats. Genom att öka samlokalisering av fler linjer till samma gata kan
troligen tillgängligheten för hela regionen ökas till en större del av tätorten. Detta ska
utredas vidare för att lösningen ska stärka kollektivtrafiken.
Uppföljning av stadstrafiken i Älmhult görs av Länstrafiken Kronoberg och eventuell
utveckling av trafiken sker i samråd med Älmhults kommun.
5.2 TÅGTRAFIK
Tågtrafiken går i huvudsak i starka stråk. Trafiken har med sin karaktär och uppbyggnad en
stor strukturbildande roll. Tågtrafik används på långa avstånd med många resande där
snabbhet är avgörande. En viktig förutsättning kring all framtida tågtrafik i vår region är den
framtida höghastighetsjärnvägen. Den nya järnvägen kommer, oasett dragning eller
placering av stationslägen, påverka utvecklingen av våra regionala tågsystem. Dock ligger
den nya tågbanan relativt långt fram i tiden, vilket innebär att detta kommer bli en allt
viktigare fråga i kommande trafikförsörjningsprogram.
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RIKTLINJE
Fortsatt utveckling av tågtrafiken ska ske i dagens starka stråk och med den
uppehållsbild/tågstationer som i dag finns i regionen. Det är inte ekonomiskt och
miljömässigt hållbart att tågtrafik och busstrafik kör samma sträckor samtidigt. Där stora
satsningar görs på tågtrafik bör därför parallell busstrafik granskas och reduceras. Detta för
att tågtrafik generellt sett är mer kostsamt än övrig kollektivtrafik och resandet bör därför
successivt överföras till denna trafik. Dock är det viktigt att ta i beaktande varje orts relation
till sitt omland samt anpassningen av bussar till tåg för skolelever.
Öresundstågssytemet
Snabbhet ska prioriteras i Öresundstågsystemet till för regionen viktiga interregionala
målpunkter, som residensstäderna i södra Sverige. Viktigt att poängtera är att detta inte sker
på bekostnad av tågtrafiken vid de mindre orternas tågstationer, dvs. tågtrafiken mellan
Växjö och Kalmar bör också fortsättningsvis fokuseras på ambitionen om att nå 60 min samt
med fortsatt uppehåll vid Lessebo och Hovmantorps tågstationer. Detta är grundläggande
för att Lessebo ska kunna utvecklas som viktig pendlarkommun men också för att anställda
och studenter vid Linnésuniversitetet ska kunna ta sig snabbt mellan de båda
universitetsstäderna Växjö och Kalmar. De framtida mötesstationerna som byggs i stråket
mellan Växjö och Kalmar bör därför användas för att skapa ett robust system med samma
uppehållsbild för Öresundstågen samtidigt som restiden kortas.
Markarydsbanan
För att utveckla pågatågtrafik på Markarydsbanan bör infrastrukturinvesteringar göras i
stråket. Det är önskvärt att fotsätta utveckla Pågatågstrafiken på Markarydsbanan till den
viktiga interregionala målpunkten Halmstad. De nya pågatågstationerna som nu har startat,
är ett första steg i den processen. Markarydsbanan är ett exempel på en sådan satsning där
Kronoberg och Skåne gemensamt har valt att investera för den framtida tågtrafiken i syfte
att på sikt öka resandet mellan regionerna från Skåne till Halland. Markarydsbanan har stor
betydelse för kontakten mellan Halland/Västkustbanan och Nordöstraskåne/Blekinge. En
satsning inom den Halländska sidan skulle för Hallands del innebära en utvidgning av
arbetsmarknaden mot Markaryd/Hässleholm/Kristianstad och vara positivt för utbytet
mellan länen.
Pågatåg och Krösatåg
En fortsatt utbyggnad av tågsystemen Krösatåg Syd & Pågatåg sker efter samråd med Region
Skåne. Trafiken planeras att utvecklas i takt med att resandet ökar. Detsamma gäller för
Krösatåg Nord med kopplingar till Värnamo-Jönköping och Nässjö. Denna trafik utvecklas i
samråd med kollektivtrafikmyndigheten i Jönköpings län.
5.3 REGIONAL BUSSTRAFIK
Regional busstrafik utförs mellan orter till kommunhuvudorter och regionala centra inom
och utom länet. Huvuddelen av antalet linjer i regiontrafiken utgörs av ordinära linjer. De
betjänar ett stort område och fyller funktionen av uppsamling för det område den passerar.
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Figur 17. Linje- och zonkarta

RIKTLINJE
Där resandet är stort kan snabblinjer inrättas för att korta restiden och därmed minska
restidskvoten. Detta framförallt i starka och prioriterade stråk. Antalet stopp på snabblinjer
är färre än i ordinär regional busstrafik och körvägarna i allmänhet genare
Busstrafiken ska så långt det är möjligt anpassas efter tågtiderna. Antalet personer som gör
omstigning mellan buss och tåg är liten i förhållande till samtliga resenärer. Därför ska
hänsyn tas till tågtiderna, dock prioriteras bussresenärernas restid.
Den svaga trafiken kännetecknas av låg marknadsandel, lågt resande och låg
kostnadstäckningsgrad. Vid bristande resandeunderlag ska möjligheter att omarbeta trafiken
till närtrafik undersökas. Samordning med övriga former av samhällsbetalda resor, till
exempel skolskjuts, är nödvändig för att trafiken ska utvecklas. I relationer där trafiken är
svag utgår kollektivtrafiken från det fastlagda grundutbudet.
BASUTBUD FÖR REGIONAL BUSSTRAFIK
RKM Kronoberg utgår från basutbud och mål för tätorter, beroende på befolkningsunderlag.
Ju färre invånare i en ort desto mindre linjelagt trafikutbud och mer närtrafik. För att
grundutbudet ska modifieras behöver också faktorerna ändras. Faktorer som påverkar
resandeunderlaget och efterfrågan redovisas nedan. För mer detaljerad information och
pendlingsrörelser per kommun, se bilaga 1 Behovsanalys.
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BASUTBUD
Tätorter mellan 1000 invånare-2999 invånare
Grundläggande utbud om minst tio dubbelturer per vardag och tre dubbelturer per helg
Tätorter mellan 500-999 invånare
Grundläggande utbud om minst fem dubbelturer per vardag samt närtrafik
Tätorter mellan 199-499 invånare
Grundläggande utbud om minst två dubbelturer per vardag samt närtrafik
Orter mellan 50-199 invånare bedöms utifrån nedanstående faktorer









Befolkningstäthet
Åldersstruktur (ex. andel skolbarn, äldre)
Arbetsplatser (hur många pendlar till/från)
Geografi (i förhållande till andra orter, stråk)
Målpunkter i omgivningarna (ex. besöksmål)
Bilinnehav, körkortsinnehav
Samordningsmöjligheter med andra samhällsuppgifter (ex. skolskjuts för
grundskolan)

5.4 SKOLSKJUTSTRAFIK
Länstrafiken Kronoberg upphandlar skolskjutstrafiken på uppdrag av kommunerna
Markaryd, Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Skolskjutstrafiken
består av linjelagd och abbonnerad trafik. Många elever reser med linjelagd trafik, vilket
innebär att fler människor har tillgång till trafiken, samtidigt som skoleleverna får fler
resmöjligheter att välja på. Abbonerad skolskjutstrafik bekostas av kommunerna och
trafikutbud och förutsättningar beslutas av respektive kommun.

5.5 KOMPLETTERINGSTRAFIK OCH NÄRTRAFIK
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KOMPLETTERINGSTRAFIK
Kompletteringstrafik ska ses som ett komplement 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.
För varje område finns det angivet vilken eller vilka resdagar som gäller. Resorna från och till
området sker samtidigt för resenärerna. I normalfallet reser man till den angivna tätorten
mellan kl. 9-9.30 och hem strax före lunch. Resenärerna kan till en viss del styra tiderna men
grundprincipen är inresa på förmiddagen och återresa runt lunch. Är inte resenärerna
överens om tiderna gäller ovan nämnda princip. Resenärer har även möjlighet att utnyttja
tomturen, det vill säga resa tillbaka till området på förmiddagen och in till tätorten runt
lunch, men endast under förutsättning att den planerade turen ska gå. 5 Varje område har en
till två resdagar. Priset är detsamma som för ordinarie linjetrafik (zontaxa). Periodkort gäller
mot uppvisande av kvitto. Resekort reskassa gäller inte.
NÄRTRAFIK
På landsbygden och i mindre orter ska det finnas möjlighet att åka med närtrafik. Det är en
anropsstyrd form av trafik som beställs av resenären ca 1,5 timme i förväg och som tar
resenären till viktiga målpunkter i närmaste serviceort. Syftet med närtrafik är att möjliggöra
resor för de som inte har tillgång till bil eller inte har körkort och bor på landsbygden utanför
de starka stråken. I de projektförsök som hittills har gjorts har denna trafik främst riktats till
äldre och ungdomar, med syfte att nå service i de större orterna. Närtrafik är en del av
arbetet mot att skapa en hållbar utveckling. Turer körs enbart om det finns resenärer som
har bokat resan, vilket innebär att miljö och ekonomi sparas. Resorna är också samplanerade
med färdtjänst, vilket innebär att fordonen ofta är tillgänglighetsanpassade. RKM Kronoberg
bedömer att närtrafik kommer att bli en viktig del av kollektivtrafiken i framtiden, för att
tillgodose behoven på mindre orter och i tätorter där det inte finns stadstrafik.

RIKTLINJE
Konceptet Närtrafik är ett prioriterat utvecklingsarbete de närmaste åren. Tanken är att
detta trafikkoncept ska ersätta kompletteringstrafiken. I gränstrakter till våra grannregioner
samarbetar vi med berörd RKM för att lösa transportbehov över gränsen.

5

För mer information och tidtabeller för kompletteringstrafiken se Länstrafiken Kronobergs hemsida
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5.6 SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
SERVICERESOR
Serviceresor samordnar färdtjänst på uppdrag av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby,
Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Serviceresor samordnar även sjukresor. Resorna utförs av
olika entreprenörer med mindre fordon, så kallade servicefordon, speciellt anpassade för
resenärer med funktionsnedsättning.
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
Färdtjänst är en transportform som är avsedd att komplettera kollektivtrafiken. Färdtjänst
skall vara tillgänglig för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand
eller att resa med allmän kollektivtrafik. Tillstånd att nyttja färdtjänst beviljas efter
behovsprövning. Färdtjänsten regleras i Lag om färdtjänst (1997:736). Med färdtjänst avses
arbetsresor, fritidsresor, resor till daglig verksamhet och omsorgsresor. Behandlingsresor
(resor till läkare, tandläkare och sjukgymnast) liksom resor till grundskola (skolskjuts)
omfattas ej då detta är transporter som av andra anledningar redan bekostas av det
allmänna.
Riksfärdtjänst är en transportform som i huvudsak avser resor mellan kommuner i och
utanför länet. Kommunen är tillståndsansvarig och lämnar ersättning för kostnader utöver
normala reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder
måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänsten regleras i Lag om riksfärdtjänst
(1997:735).
Region Kronoberg ansvarar för och beviljar tillstånd för färdtjänst i kommunerna Alvesta,
Lessebo, Tingsryd och Växjö. I övriga kommuner beviljas färdtjänst av kommunen.
5.7 FLYG OCH FJÄRRTÅG
Regionens flygplats, Växjö Småland Airport, ägs till 55 % av Region Kronoberg, 42 % av Växjö
kommun samt 3 % av Alvesta kommun. RKM Kronoberg har ingen rådighet över flygplatsens
utbud.
Växjö Småland Airport har haft en minskande utveckling av antalet resande med inrikesflyget
under de senaste åren. Antalet resande, dvs. av- och påstigande, har dock legat relativt
konstant på cirka 175 000 resenärer per år under de senaste tio åren, tack vare en ökning av
internationella resor (främst charter). Förändringen från inrikes till utrikes flyg innebär
förändring av behovet av förbindelse till flygplatsen. Sedan en tid kan flygplatsen nås med
Växjö stadstrafik. I nuläget är det fyra förbindelser per timme från Växjö resecentrum.
Kronobergs län med omnejd har ett stort resbehov till och från Stockholm. Det finns en viss
arbetspendling men huvudsakligen består resandet av tjänsteresor till och från Bromma
flygplats med flyg och till Stockholms centralstation med tåg. För Kronobergs näringsliv är
Bromma flygplats viktig för att kunna tillgodose näringslivet bra förutsättningar att nå
intraregionalt viktiga målpunkter.
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Det finns även ett resbehov på Kust-Till-Kust banan mellan Kronoberg och Borås-Göteborg.
Här bedriver idag SJ trafik med ett fåtal avgångar per dygn.
RIKTLINJE
RKM Kronoberg arbetar för att flyget fortsatt ska utvecklas positivt, särskilt för näringslivet i
regionen samt att tågtrafiken fortsatt ska utvecklas i starka relationer viktiga för regional
utveckling. Utveckling av ytterligare trafik på Kust-Till-Kust banan mot Göteborg och Borås
bedöms vara intressant. Trafiken på Kust-Till-Kust banan kommer sannolikt öka kraftigt i
samband med att den nya höghastighetsbanan byggs, oavsett stationsplacering. Detta ligger
långt fram i tiden och det är önskvärt att trafiken utvecklas tidigare än så. Eventuell
trafikutveckling sker tillsammans med RKM i Jönköping och i Västra Götaland
5.8 HÅLLPLATSER OCH BYTESPUNKTER
En bytespunkt i kollektivtrafiken betecknar en plats där man byter färdsätt eller färdmedel.
För resenären upplevs som regel ett byte som en svag länk i den kollektiva resan. Det
uppfattas ofta som en förlängning av restiden, även i de fall det inte uppstår någon egentlig
tidsförlust. Bytespunkternas utformning och funktion är ett sätt att öka attraktiviteten och
göra den kollektiva resan till en positiv upplevelse.
Det konkreta ansvaret för bytespunkter och hållplatser beror på vem som är väghållare.
Länstrafiken Kronoberg ansvarar alltid för hållplatstoppar och information, utom i de fall
detta ansvar är Trafikverkets, i regel på tågstationer. Kommunerna ansvarar för anläggande,
drift och underhåll av bytespunkter på de vägar och gator de själva ansvarar för. Trafikverket
ansvarar för anläggande, drift och underhåll av bytespunkter på det statliga vägnätet.
Markägare/Vägsamfällighet ansvarar för anläggande, drift och underhåll vid enskilda vägar.

Hållplatsdel

Ansvaret omfattar

Ansvar vid
statligt vägnät

Ansvar vid
kommunalt vägnät

Körytor, markytor

Renhållning, snöröjning,
halkbekämpning, underhåll

Trafikverket

Kommunen
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Allmän belysning
pendlarparkering, och
ev. planteringar.

Renhållning, skötsel, underhåll och
elabonnemang

Trafikverket

Kommunen

Väderskydd

Renhållning, skötsel och underhåll

Kommunen

Kommunen

Belysning i väderskydd
och övrig utrustning
samt ev. el till dessa.

Armatur och utrustning,
elabonnemang och underhåll

Kommunen

Kommunen

Hållplatsutrustning
(Fristående möbler,
bänkar, papperskorg
och cykelställ)

Renhållning, skötsel och underhåll

Kommunen

Kommunen

Informationsbärare
stolpe och hpl. topp

Renhållning, skötsel och underhåll

Länstrafiken

Länstrafiken

Anslutande gång- och
cykelväg

Renhållning, snöröjning, drift och
underhåll

Trafikverket

Kommunen

Tabell 4. Ansvarsområden för Hållplatser

RIKTLINJE
Det är viktigt att platsen där man väntar upplevs som säker och trygg för alla resenärer, vana
eller ovana, med eller utan funktionsnedsättning. God tillgänglighet innebär också att man
som resenär ska kunna nå bytespunkten på ett säkert och bra sätt. Andra viktiga faktorer är
att det ska gå att parkera sin cykel eller bil i närheten eller i direkt anslutning till
bytespunkten.
Attraktiva bytespunkter måste utvecklas i nära samverkan med omgivande samhälle.
Lokalisering av bostäder, verksamheter och service kring bytespunkten, ökar tillgängligheten
till kollektiva resor och bidrar därmed till ett hållbart transportsystem och en hållbar
samhällsutveckling.
Det är emellertid inte rimligt eller ekonomiskt hållbart att alla bytespunkter och hållplatser
har samma standard eller tillgänglighet. Vissa bytespunkter används av ett stort antal
resenärer varje dag medan andra används av betydligt färre. Detta framgår av den
stråkindelning som finns i Trafikförsörjningsprogrammet och som är vägledande för hur
bytespunkter och hållplatser klassificeras och hur åtgärder ska prioriteras.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det därför viktigt att de medel som finns till förfogande
används där de ger optimal effekt. Därför har samtliga bytespunkter och hållplatser i
regionen inventerats och klassificerats, som ett led i arbetet att prioritera nödvändiga
åtgärder. Det ska dock påpekas att oavsett standard ska samtliga bytespunkter och
hållplatser underhållas med samma kvalitet.
Hållplatserna har kategoriserats och delats in i fyra huvudgrupper efter hur många som reser
från hållplatsen. Hållplatserna ska därefter vid behov åtgärdas för en säkrare och mer
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attraktiv resa. För mer information och fördjupning hänvisas till bilaga 2 ”Hållplatshandbok
med tillgänglighetsplan och prioriterade åtgärder”.

5.9 PRISSYSTEM
REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK
Länstrafiken Kronobergs taxa är en integrerad del av Sydtaxan, ett samarbete mellan
länstrafikbolagen i Sydsverige, vilket har sitt ursprung i upphandlingen av ett gemensamt
biljettsystem som togs i bruk 2009 och där det chipbaserade Resekortet är en central
komponent. Detta fick extra kraft genom starten av Öresundståg i länstrafikbolagens regi
samma år.
Sydtaxan är ett överenskommet sätt att prissätta och ställa ut färdbevis för buss och
tågresor och bygger på en modell för adderad zontaxa, där respektive huvudman själv
beslutar om zonpriser i det egna länet men där övergripande produkter som 30-dagars
periodkort och biljetter som kan betalas med en förladdad reskassa är gemensamma
överenskommelser. Likaså är enhetliga ålderskategorier för biljetterna och övriga resevillkor
överenskomna och gemensamt.
Principen för Sydtaxan innebär att ett pris fastställs för en resa inom en viss zon. En längre
resa som företas genom flera, sinsemellan angränsande zoner, prissätts till det adderade
priset av dessa zoner. Grundprincipen är att man betalar för den sträcka man reser.
Ambitionen är att inom ramen för Sydtaxan fortsätta att förbättra samarbetet för att
ytterligare förfina det gemensamma systemet för länstränsöverskridande resor.
En annan bärande princip är att enkelbiljetten har ett fast pris, dvs. resenären vet i förväg
vad resan kostar och priset beror inte på exempelvis bokning i förväg eller in/utcheckning.
Det behöver däremot inte betyda att buss- eller tågresandet alltid kostar lika.
Länstrafiken Kronobergs prispolicy bör stimulera till ökat resande, dvs. den som ofta
använder sig av kollektiv resande i länet betalar mindre per resa än den som bara reser
någon gång ibland.
Resenärer som alltid pendlar samma sträcka använder sig av periodkort, där kostnaden per
resa blir lägre ju oftare man reser. Den som reser kollektivt någon gång då och då kan ladda
Resekortet och betala med reskassa och reser då rabatterat jämfört med ordinarie
enkelbiljett.
Generellt kan sägas att kostnaden för att resa med Länstrafiken Kronoberg står i stark
kontrast till den långväga sällanresan på så sätt att resenären i det senare fallet i högre
utsträckning kan vara flexibel med såväl tidpunkt som avreseort och därmed kan få ett annat
(lägre) pris. Detta är oftast vare sig är önskvärt eller ens möjligt i den regionala
kollektivtrafiken.
I Kronobergs län är det möjligt att betala kontant ombord på bussen, dock mot ett tillägg om
20 kronor. Länstrafiken Kronoberg har under många år, med hjälp av en
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prisdifferentieringsstrategi, arbetat med att minska andelen kontanter ombord på bussarna
för att på så sätt stävja riskerna för hot och våld mot chaufförerna. Flera andra sätt att köpa
biljetter och ladda Resekort har stegvis erbjudits och kontantandelen är nu nere på en
mycket låg nivå. Att helt ta bort kontanterna ombord skulle kunna förfela syftet samtidigt
som det är önskvärt att i alla delar av länet kunna erbjuda möjligheten att sköta sina
resetransaktioner, även där det inte finns fasta försäljningsställen.
Principerna för prisdifferentieringen är att det ska vara enkelt, rättvist och styrande. Det ska
vara enkelt att förstå för kunden varför det kostar mer på ett ställe jämfört med ett annat.
De allra flesta ska ha möjlighet att erhålla lägsta pris, vilket idag sker genom att reskassa
laddas via webbtjänsten Mina sidor. Försäljningskanalerna ska bidra till att styra
försäljningen bort från bussen, vilket möjliggörs av att flera olika sätt att köpa biljetter och
kort erbjuds.
FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST
Egenavgiften för resan utgår från Länstrafiken Kronobergs prissättning och zonsystem inom
kollektivtrafiken. En färdtjänstresa erbjuder en högre service än en kollektivtrafikresa och är
därför något dyrare. Priset är också relaterat till reslängden. En färdtjänstresa är alltid 10
kronor dyrare än en resa med kollektivtrafiken och priset avrundas till närmast högre 5- eller
10-tal. Det tillkommer en extra avgift på minimum 10 kronor (beroende på antalet zoner) om
resan bokas efter kl. 17.00 dag för resdag samt vid bokning samma dag resan ska utföras.
Beslut om förändringar av priserna inleds i Trafiknämnden och fastställs slutgiltigt i
Regionfullmäktige. I dagsläget är det möjligt att betala både kontakt och med betalkort,
däremot ses möjligheten över att framöver kunna betala med reskassakort även i en
Servicebil. Ovanstående gäller för den färdtjänst Region Kronoberg ansvarar för.
5.10 KLASSIFICERING AV STRÅK
Regionala utvecklingsstrategin Kronoberg 2025 påvisar värdet av att stärka stråkstrukturen i
regionen. Detta avsnitt pekar ut de prioriterade stråken i Kronobergs län. Ett stråk är i detta
avseende inte enbart kopplat till kollektivtrafiken utan ska ses som en del i ett större
sammanhang där övrig samhällsplanering ingår. I Trafikförsörjningsprogrammet definieras
därför stråk som -En förbindelse mellan flera målpunkter men inte avgränsat till en exakt
sträckning.
Stråken klassificeras utifrån pendlingsunderlag, kollektivtrafikens nuläge samt regional
betydelse och tillväxtpotential. Underlagsmaterial för analyserna har varit resandestatistik,
in- och utpendling tätortsvis, inomkommunalt och interregionalt, tätortsstorlekar
inomregionalt samt interregionalt och arbetstillfällens geografiska fördelning. För mer
information, se bilaga 1.
A. Prioriterade stråk binder ihop regionens arbetsmarknadsregioner, d.v.s. den
Kronobergstriangeln
B. Starka interregionala stråk som sammanbinder större arbetsmarknader, utgör
tillsammans med transportstråken och järnvägsnätet huvudlinjenät
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C. Svagare interregionala stråk som sammanbinder större arbetsmarknader
D. Interregionala stråk mellan mindre orter
E. Inomregionalt starka men korta stråk, med god potential för ökat
kollektivtrafikresande
Prioriterade stråk innebär att de överensstämmer med RUS målbild 2025 och prioriteras för
att utveckla en komplementär region, vilket innebär att stärka tillgängligheten mellan de tre
arbetsmarknadsregionerna genom kollektivtrafik och infrastruktursatsningar.
A. PRIORITERADE STRÅK FÖR ATT STÄRKA DEN INTERNA ARBETSMARKNADEN
Under denna kategori återfinns de inomregionala stråk som sammanbinder länets tre största
arbetsmarknader - Växjö, Ljungby och Älmhult.
Antal
arbetspendlare

Förändring
2008-2013

Antal sysselsatta

1. Älmhult-Vislanda-/Alvesta/-Gemla-Växjö

3 242

145

46991

2. Ljungby-Ryssby-Hjortsberga-Alvesta-Växjö

2 625

90

47546

3. Älmhult - Liatorp - Agunnaryd - Ljungby

313

-22

17180

Stråk

B. STARKA INTERREGIONALA STRÅK SOM SAMMANBINDER STÖRRE
ARBETSMARKNADER
Under denna kategori återfinns de stråk som sammanbinder de större orterna i länet med
större noder utanför länsgränserna. För att återfinnas under denna kategori krävs att
pendlingsströmmarna mellan de aktuella orterna längs med stråket är, relativt sett, starka
redan idag
Stråk

Antal
arbetspendlare

Förändring
2008-2013

Antal sysselsatta

1. Köpenhamn-Malmö-Lund-Hässleholm-OsbyÄlmhult-Alvesta-Växjö

3 241

-54

263 702

2. Växjö-Hovmantorp-Lessebo-Emmaboda/Karlskrona/-Nybro-Kalmar

1 729

11

93 173

3. Halmstad-Ljungby-Alvesta-Växjö

819*

56

80 155

*Exkl. Alvesta-Växjö

C. SVAGARE INTERREGIONALA STRÅK SOM SAMMANBINDER STÖRRE
ARBETSMARKNADER
Under denna kategori återfinns stråk som sammanbinder större arbetsmarknader med
varandra, men där relationen mellan orterna längs med dessa stråk idag är, relativt sett,
svaga.
Stråk

Antal
arbetspendlare

Förändring
2008-2013

Antal sysselsatta

1. Växjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg

496*

48

413 240

2. Helsingborg-Markaryd-Ljungby-Värnamo-Jönköping

334

-8

122 928

3. Hässleholm-Bjärnum-Vittsjö-Markaryd-KnäredLaholm-Halmstad

397

15

4. Växjö-Alvesta-Nässjö-Jönköping

190*

18

51
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*Exkl. Alvesta-Växjö

D. INTERREGIONALA STRÅK MELLAN MINDRE ORTER
Under denna kategori återfinns stråk mellan mindre orter i länet och orter utanför länet.
Dessa relationer är, ur ett regionalt perspektiv, förhållandevis svaga men viktiga för den
aktuella orten.
Antal
arbetspendlare

Förändring
2008-2013

Antal sysselsatta

1. Hässleholm-Killeberg-Osby-Älmhult

618

-48

20909

2. Tingsryd-Ryd-Olofström

153

-57

7579

3. Tingsryd-Karlshamn

68

7

10515

4. Lidhult-Halmstad

66

-30

33619

5. Tingsryd - Hallabro- Backaryd - Ronneby

59

15

7921

6. Åseda-Högsby-Oskarshamn

38

1

12585

7. Åseda-Vetlanda

25

-13

8523

Stråk

E. INOMREGIONALT STARKA OCH KORTA STRÅK
Under denna kategori återfinns kortare stråk som idag har en stark relation mellan orterna
och på dessa sträckor finns redan i dagsläget god potential för att öka kollektrafikens
marknadsandel.
Antal
arbetspendlare

Förändring
2008-2013

Antal sysselsatta

1 953

66

38 533

2. Tingsryd-Väckelsång-Ingelstad-Växjö

1 109

-22

37 101

3. Lammhult-Moheda-Alvesta-Gemla-Växjö

947**

-2

39 761

4. Markaryd-Timsfors-Strömsnäsbruk-Traryd-Ljungby

896

-124

3446

5. Lagan-Ljungby

612

-34

10 098

6. Älmhult-Diö

288

0

8147

7. Tingsryd-Urshult-Ryd

221

-61

3352

8. Lidhult-Ljungby

131

66

9843

Stråk
1. Växjö-Rottne-Braås-Lenhovda-Åseda

**Exkl. Alvesta-Växjö, Växjö-Gemla

6. EKONOMISKA KONSEKVENSER OCH FINANSIERING
Här redogörs för finansieringsprinciper för trafikförsörjningsprogrammets genomförande
och vad de satsningar som behövs för att uppfylla trafikförsörjningsprogrammets
målsättningar bedöms medföra för kostnader. Därtill återfinns en sammanställning över
kollektivtrafikens positiva samhällseffekter.
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6.1 LÄNSTRANSPORTPLAN
Region Kronoberg är upprättare av länstransportplan för Kronobergs län. Det innebär att
Regionen har, i samråd med länets kommuner och trafikverket, möjlighet att fördela den
tilldelade ramen för infrastrukturinvesteringar i länet. För perioden 2014-2025 är ramen på
773 miljoner kronor.
Länstransportplanen utformades med ett antal namngivna, större betydelsefulla objekt för
att genomföra standardhöjningar på järnväg och väg. När det gäller mindre åtgärder, under
25 miljoner kronor, behandlas de i Länstransportplanen i en gemensam så kallad Pott för
anpassning av transportinfrastrukturen. Potten avser kompletterande investeringar i
transportsystemet för att understödja de tidigare stråkinvesteringarna och därmed erhålla
ett komplett och samspelande trafiksystem i länet. Pottens storlek uppgår för perioden till
316 miljoner kronor. Av dessa har 80 miljoner kronor reserverats för kollektivtrafik och
cykelåtgärder.
Inom ramen för länstransportplanen hanteras också bidrag till regionala
kollektivtrafikanläggningar, vilket länets kommuner kan söka bidrag för upp till 50 % av
investeringskostnaden. För bidrag till kollektivtrafikanläggningar är det avsatt cirka 2,5
miljoner kronor per år. Kollektivtrafikåtgärder i regionen kommer att kopplas starkare till
den regionala infrastrukturplanen genom Trafikförsörjningsprogrammet.
Det är viktigt att den årliga verksamhetsplanen för infrastrukturen överensstämmer med
kollektivtrafikens strategiska inriktning. För att underlätta Trafikverkets samordning av
medlen i länstransportplanen och således till kollektivtrafikåtgärder, är det viktigt med några
års framförhållning.
En prioriterad åtgärdsförteckning tas fram för satsningar inom område hållplatser och
bytespunkter, med tidsbestämda mål, tillgänglighet samt cykel i anslutning till kollektivtrafik.
Detta ska ske i dialog med kommunerna, Trafikverket och Region Kronoberg.
Ett prioriterat område för kollektivtrafiken i Kronoberg är satsningar som underlättar för
utvecklingen av stationsnära lägen. Detta kan konkret innebära utbyggnad av gång- och
cykelvägar i anslutning till stationer och terminaler, vägar och tillgänglighetsanpassning av
hållplatser och bytespunkter.
Förutom infrastruktursatsningar genom länstransportplanen genomför och finansierar
Trafikverket satsningar på det nationella väg- och järnvägsnätet i länet.

6.2 REGION KRONOBERGS KOSTNADER OCH PROGNOS FÖR KOLLEKTIVTRAFIK
För att kollektivtrafiken ska kunna bidra till en ökad samhällsnytta genom bl.a. en minskad
klimatpåverkan, ökade pendlingsmöjligheter och förbättrad folkhälsa krävs satsningar i form
av ny och utökad trafik. Här redovisas en prognos för ny trafik och vilka kostnader det kan
medföra. Kostnaderna är beräknade utifrån en tillkommande trafikvolym för att klara
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delmålen om ökad marknadsandel och en resandeökning med 3,6 miljoner nya resor till år
2025 jämfört med år 2014. De planerade satsningarna förutsätter en ekonomi i balans och
införs i den takt som är ekonomiskt möjlig. Föreslagna satsningar prövas årligen i samband
med regionens budgetprocess och de satsningar som ska göras arbetas därefter in i budget
och verksamhetsplan. Tabellen nedan visar kostnads- och intäktprognos för kollektivtrafiken
i länet.
Totalsammanställning
Länstrafiken Kronoberg

Linjetrafik tåg/buss,
kostnader
Linjetrafik tåg/buss,
intäkter
Övriga kostnader
Övriga intäkter
Nettokostnad
trafikutveckling buss
Nettokostnad
trafikutveckling tåg

Preliminär
Utfall

Utfall

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-408,2

-458,3

-500,2

-521,3

-532,7

-544,1

-560,4

-577,2

-594,6

-622,4

-666,1

-704,0

-743,2

234,8

252,8

267,6

278,1

289,9

303,4

312,5

321,9

331,5

343,5

358,8

373,1

387,9

-237,1

-243,0

-249,6

-255,0

-262,5

-266,4

-271,7

-277,2

-282,7

-288,4

-294,1

-300,0

-306,0

178,7

184,6

190,7

194,6

198,5

202,5

206,6

210,7

214,9

219,2

223,6

228,0

232,6

-2,5

-6,6

-12,4

-15,1

-15,3

-15,5

-21,0

-29,7

-24,0

-3,5

-7,0

-7,7

-10,7

-14,0

-17,9

-21,4

-25,6

-29,0

-263,9

Budget Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos

Prognos

Prognos Prognos Prognos

Prognos

SUMMA NETTOKOSTNAD

-231,8

-291,5

-303,6

-312,8

-318,2

-333,2

-347,6

-360,1

-381,5

-420,2

-458,2

-481,6

Självfinansieringsgrad

57,5% 55,2% 53,5%

53,3%

54,1%

54,9%

54,8%

54,6%

54,6%

54,1%

52,6%

51,5%

52,0%

Tabell 5. Prognostiserade kostnader och intäkter för kollektivtrafiken 2016-2025

I tabell 5 redovisas länstrafikens totala budget dvs. samtliga kostnader och intäkter. Nya
framtida trafikkostnader redovisas separat. Tillkommande buss- och tågtrafik är bedömd
utifrån hur många nya fordon och hur mycket ny trafik som behövs för att nå våra mål. Den
tillkommande trafiken består både av fler fordon och av en ökad trafikproduktion. Fr.o.m.
2019 har linjetrafikens kostnader och intäkter beräknats med indexökning 3 % per år medan
övriga kostnader/intäkter beräknats med 2 % indexökning per år baserat på kostnaden från
2018.
Bedömningen av den upphandlade kollektivtrafikens kostnadsutveckling utgår från en
beräkning av bedömd bruttokostnad av trafiken, inkl. utbyte av tågfordon i
krösatågssystemet, de kommande tio åren. Det har också gjorts en bedömning av intäkterna.
I övriga kostnader/intäkter ingår följande delar: Serviceresor, abonnerad skolskjuts,
kompletteringstrafik, närtrafik, kansli (personal, lokaler etc.), teknik, information och
marknadsföring, utredningsuppdrag, sjukreseadministration och färdtjänsttillstånd
Vad gäller busstrafik så tillkommer fordon och trafikvolym i perioden 2017-2019 för att
sedan ligga konstant. Därefter konstateras en mer omfattande ökning i kostnadsbilden som
hänger samman med ny trafikupphandling år 2023-2024. Utökning av trafiken bedöms
behövas både i regionbusstrafiken och i stadsbusstrafiken.
När det gäller tågtrafiken utgår bedömningen från en tillväxt kopplad till
resandeutvecklingen, både i Krösatågssystemet, Pågatågssystemet och i
Öresundstågssystemet.
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6.3 ÖVRIGA KOSTNADER
Kostnader som uppkommer i samband ombyggnationer och förbättringar av länets
infrastruktur hamnar på länets kommuner och Trafikverket. Kostnader som kan uppkomma i
samband med de insatser som finns under resp. målområde bedöms rymmas i ordinarie
budgetar för trafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden. Det handlar framförallt om
att ta fram utredningar, analyser och strategier.
6.4 BEDÖMNINGAR OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Det är många faktorer som påverkar det ekonomiska, sociala och miljömässiga utfallet och
det måste här poängteras att de bedömningar som görs innehåller flera osäkerhetsfaktorer.
Ett antal parametrar är ännu inte beslutade och endast en del av dessa är kända idag.
Självklart är det också så att ju längre fram i tiden vi rör oss, desto större osäkerhet kring de
bedömningar som görs idag. Exempelvis kan upphandlingar under perioden ge både högre
och lägre kostnader. Därför ska den ekonomiska prognosen tolkas med viss försiktighet.
Samtidigt som kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verktygen för tillväxt och utveckling
ska strävan att få mer och bättre kollektivtrafik för pengarna genomsyra utvecklingsarbetet.
Utvecklingen ska vara ekonomiskt hållbar och långsiktig. Detta ställer stora krav på
utförarorganisationen. Det är därför av stor vikt att insatser nödvändiga för fortsatt
utveckling av en kostnadseffektiv kollektivtrafik inte begränsas av kortsiktiga ekonomiska
restriktioner.
6.5 SAMHÄLLSEFFEKTER
En utmaning för kollektivtrafiken är att investering och utveckling av den, i många fall,
endast beaktas som en stor utgiftspost i budgetsammanhang. Mervärden som
kollektivtrafiken genererar, i form av positiva samhällseffekter, ingår inte i dessa kalkyler.
Problematiken brukar ofta beskrivas med bilden av ett isberg, se bild 1. Toppen av isberget
illustrerar de synliga effekterna som är knutna till företagsekonomiska mått, det vill säga
intäkter, kostnader, täckningsgrad, resursutnyttjande med mera. Den stora delen av isberget
som vi inte ser, innehåller de delar som kollektivtrafiken bidrar positivt till men som är
svårare att mäta och därför ofta glöms bort.
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Bild 1, Ur TRAST, Exempelbanken.se, Kollektivtrafikplan 2001 för Falu tätort

För att få en mer heltäckande och rättvis bild av vad samhället sparar på bättre miljö, färre
olyckor, kortare restid, minskat behov av parkering, minskat slitage, bättre hälsa etc. är det
viktigt att de ekonomiska kalkylerna blir mer heltäckande. Det finns olika sätt att räkna på
och kvantifiera delar av de samhällsekonomiska nyttor som kollektivtrafik genererar. ASEK
(Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet)
är den främsta metoden som brukar användas. Fördubblingsprojektet, som är ett nationellt
samarbete i kollektivtrafikbranschen har också tagit fram en vägledning för att beräkna
kollektivtrafikens samhällsnytta. Syftet har varit att visa hur branschen kan beräkna
samhällsnyttan av kollektivtrafikåtgärder som t.ex. turtäthetsförändringar, förändrade
linjedragningar, restid, bytesmöjligheter, avstånd till hållplatser och typ av färdmedel.
Halland har i sitt kommande trafikförsörjningsprogram använt sig av ASEK metoden för att
värdera effekter av kollektivtrafiken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Endast för
områden inom trafiksäkerhet och miljö uppgår den samhällsekonomiska nyttan med
kollektivtrafiken i Halland till drygt 200 miljoner kronor (år 2012). Resonemanget stödjer sig
på siffror att kollektivtrafiken i Halland avvärjer till exempel 76 trafikolyckor årligen, vilket i
sin tur betyder att en person färre avlider, elva personer färre skadas svårt och antalet
lindrigt skadade minskar med 65 personer6.
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Detta Trafikförsörjningsprogram inrymmer emellertid inte någon beskrivning av
kollektivtrafikens samhällsnytta i Region Kronoberg. I nästa generations
Trafikförsörjningsprogram är målet att beräkna samhällsnyttan med kollektivtrafik.
Därtill är det viktigt att poängtera att vissa nyttor av olika skäl inte enkelt kan beräknas och
därmed in kan inkluderas i en kvantifierad samhällsekonomisk kalkyl. Det kan handla om
förbättrad hälsa och integration, utökad jämlikhet (som omnämnts tidigare i rapporten),
men också ett värde av att människor i Kronoberg får bättre möjlighet att arbeta, bo och
utbilda sig var som helst i regionen, eller i andra angränsande regioner. Det innebär att
möjligheten att hitta arbete eller utbildning på pendlingsavstånd inte begränsas av
administrativa gränser. En sammanhållen region innebär också att företagen kan rekrytera
lättare. En bättre matchning mellan de som söker jobb och de som vill anställa har ett
samhällsekonomiskt värde. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter
som kan bidra till välfärden. Att kollektivsystemet också främjar förbättrade förbindelser
med omvärlden genom t.ex. bättre tillgänglighet till den långväga kollektivtrafiken och
flygplatser ökar regionens internationella tillgänglighet, vilket är positivt både för
besöksnäringen och för näringslivet.
Om fler också väljer att åka kollektivt innebär det mindre bilar i städernas centrum och att
dagens parkeringsytor kan användas till andra aktiviteter. Detta skapar både utökad
trygghet och möjligheter för människor att mötas. Om urbaniseringstakten fortsätter, och
att människor i lika stor utsträckning som idag, väljer att åka personbild framför kollektivt
kommer staden snart bli överfull av bilar. Bilar tar plats både när de står stilla och när de kör.
En full buss motsvarar cirka femtio bilar.

6

Regionalt Trafikförsörjningsprogram Halland 2016-2019
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Kronobergs län
Arbetspendling Kronobergs län 1993-2013
Inpendlare

Utpendlare

Netto

Nattbefolkning

Andel

Andel bor

utpendlare

och
arbetar i
kommunen

1993

4965

4624

341

78193

5,9%

94,1%

1994

5676

4918

758

79977

6,1%

93,9%

1995

6143

5118

1025

81497

6,3%

93,7%

1996

6193

5305

888

80543

6,6%

93,4%

1997

5665

5090

575

80226

6,3%

93,7%

1998

6338

5863

475

82451

7,1%

92,9%

1999

6884

5803

1081

81989

7,1%

92,9%

2000

7136

6141

995

83595

7,3%

92,7%

2001

7094

5990

1104

83875

7,1%

92,9%

2002

7395

6049

1346

84961

7,1%

92,9%

2003

7635

5885

1750

83902

7,0%

93,0%

2004

8439

6221

2218

85996

7,2%

92,8%

2005

9055

6243

2812

86234

7,2%

92,8%

2006

9476

6353

3123

88267

7,2%

92,8%

2007

10309

6690

3619

89962

7,4%

92,6%

2008

10552

6816

3736

90254

7,6%

92,4%

2009

10072

6600

3472

86090

7,7%

92,3%

2010

10534

6901

3633

87621

7,9%

92,1%

2011

10422

6876

3546

89926

7,6%

92,4%

2012

10235

6827

3408

90238

7,6%

92,4%

2013

10108

6856

3252

90036

7,6%

92,4%

24
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Största pendlingsrelationerna Kronobergs län (2013)
Ort

Ort

Område

Antal

Tid

Tid med

arbetspendlare

med

Kollektivtrafik

bil

min

Restidskvot

Viktiga vägar

min
Växjö

Alvesta

Utomkommunal

1701

20

14

0,70

Väg 25/27

Växjö

Rottne

Inomkommunal

669

20

27

1,35

Väg 23/37

Braås

Växjö

Inomkommunal

664

27

53

1,96

Väg 23/37

Hovmantorp

Växjö

Utomkommunal

619

21

22

1,05

Väg 25

Lagan

Ljungby

Inomkommunal

612

11

17

1,55

Ljungbyvägen

Växjö

Stockholm

Utomregional

546

270

210

0,78

E4

Ingelstad

Växjö

Inomkommunal

500

20

24

1,20

Väg 27/29

Gemla

Växjö

Inomkommunal

488

16

10

0,63

Växjövägen/23

Växjö

Ljungby

Utomkommunal

457

45

50

1,11

Väg 25/27

Växjö

Älmhult

Utomkommunalt

387

50

42

0,84

Väg 23

Älmhult

Osby

Utomregional

384

22

12

0,55

Väg 23

Växjö

Moheda

Utomkommunalt

332

24

44

1,83

Väg 25/ 27 och
126

Lessebo

Växjö

Utomkommunal

330

29

22

0,76

Väg 25

Diö

Älmhult

Inomkommunal

288

16

24

1,50

Väg 23

Tingsryd

Växjö

Utomkommunal

273

39

58

1,49

58 min (buss)

Markaryd

Strömsnäsbruk

Inomkommunal

263

15

19

1,27

Ljungbyvägen/
E4

Vislanda

Växjö

Utomkommunal

246

30

28

0,93

Väg 23

Ljungby

Ryssby

Inomkommunal

222

15

24

1,60

Väg 25

Åseda

Växjö

Utomkommunal

217

40

50

1,25

Väg 23/37 och
25

Alvesta

Moheda

Inomkommunal

216

12

17

1,42

Väg 126

Alvesta

Vislanda

inomkommunal

199

14

8

0,57

Väg 126

Lenhovda

Växjö

utomkommunal

191

34

54

1,59

Väg 23/37

Markaryd

Timfors

Inomkommunal

186

8

20

2,50

Drottninggatan

Väckelsång

Växjö

utomkommunal

162

28

47

1,68

47 min (buss)

Grimslöv

Växjö

Utomkommunal

162

27

40

1,48

Väg 23

Hovmantorp

Lessebo

Inomkommunal

152

9

15

1,67

Väg 25

Norrhult

Åseda

Inomkommunal

144

17

30

1,76

Väg 23/37
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Största utomregionala pendlingsrelationerna (2013)
Ort

Ort

Område

Antal

Tid

Tid med

arbetspendlare

med bil

Kollektivtrafik

min

min

Restidskvot

Viktiga vägar

Växjö

Stockholm

Utomregional

546

270

210

0,8

E4

Älmhult

Osby

Utomregional

384

22

12

0,5

Väg 23

Älmhult

Killeberg

Utomregional

143

14

12

0,9

Väg 23

Ljungby

Värnamo

Utomregional

138

34

45

1,3

E4

Markaryd

Hässleholm

Utomregional

114

38

26

0,7

Väg 117

Älmhult

Malmö

Utomregional

105

105

79

0,8

Väg 23

Älmhult

Lönsboda

Utomregional

96

25

47

1,9

Väg 121

Älmhult

Hässleholm

Utomregional

91

46

31

0,7

Väg 23

Älmhult

Stockholm

Utomregional

76

300

217

0,7

E4

Tingsryd

Karlshamn

Utomregional

68

38

95

2,5

Väg 29

Ryd

Olofström

Utomregional

63

23

48

2,1

116/126/
Rydvägen

Markaryd

Skåne-

Utomregional

62

14

35

Fagerhult

2,5

Hässleholmsvägen

26
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Folkmängd 2013, kommunerna

Folkmängd 2013, tätorterna

27
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Antal invånare 20-64 år, tätorterna

Andel av befolkningen som bor utan tätort 2013, kommunerna

28
452

Befolkningsutveckling 1990-2013, kommunerna

Befolkningsutveckling utanför tätorterna 1990-2013, kommunerna

29
453

Befolkningsutveckling i tätorter 1990-2013, kommunerna

Andel av befolkningen över 65 år 2013, kommunerna

30
454

Andel av befolkningen över 65 år 2013, församlingarna

Befolkningsutveckling 1990-2013, tätorterna

31
455

Befolkningsutveckling 2000-2013, tätorterna

Ortsstruktur och befolkningstäthet 2013, tätorterna

32
456

Sysselsatt dagbefolkning 2012, kommunerna

Sysselsatt dagbefolkning 20-64 år 2012, tätorterna

33
457

Branschstruktur 2012, tätorterna

Sysselsättningsutveckling 1990-2012, kommunerna

34
458

Sysselsatt dagbefolkning 2012, 500 m2

Sysselsatt dagbefolkning 2012 större arbetsställen, 500 m2

35
459

Andel av den sysselsatta nattbefolkningen som pendlar över
kommungräns 2012, kommunerna

Andel av pendlarna som pendlar över länsgräns 2012, kommunerna

36
460

Andel av den sysselsatta nattbefolkningen som pendlar över
tätortsgräns 2012, tätorterna

Andel av pendlarna som pendlar över kommungräns eller inom
kommunen 2012, tätorterna

37
461

Andel av pendlarna som pendlar över länsgräns 2012, tätorterna

Pendlingsnetto 2012, tätorterna

38
462

Andel av befolkningen som bor i småhus eller flerbostadshus 2012,
tätorterna

39
463

Utomregionala pendlingsflöden 2012, länen

40
464

Pendlingsrörelser mellan Kronobergs läns kommuner och kommuner
utanför länsgräns 2012

41
465

Pendlingsrörelser mellan tätorter inom Kronobergs län 2012

42
466

Inom- och utomregionala pendlingsrelationer (över 100 in- och
utpendlare) mellan tätorter i Kronobergs län (2012)

43
467

Befolkning med 1 km till närmsta busshållsplats (2013)

Blå plutt = Person som bor inom 1 km till närmsta busshållsplats
Röd plutt = Person som bor mer än 1 km från närmsta busshållsplats
Grönt område = Busshålssplatser med 1 km buffer

44
468

Total trafik (ÅDT) Kronobergs län

45
469

Uppvidinge kommun
Arbetspendling i Uppvidinge kommun 1993-2013
Inpendlare

Utpendlare

Netto

Nattbefolkning

Andel

Andel som

utpendlare

bor och
arbetar i
kommunen

1993

697

756

- 59

4209

18,0%

82,0%

1994

748

761

-13

4379

17,4%

82,6%

1995

827

741

86

4450

16,7%

83,3%

1996

861

719

142

4264

16,9%

83,1%

1997

843

705

138

4305

16,4%

83,6%

1998

905

768

137

4449

17,3%

82,7%

1999

957

754

203

4413

17,1%

82,9%

2000

1041

773

268

4483

17,2%

82,8%

2001

1032

744

288

4388

17,0%

83,0%

2002

1125

782

343

4400

17,8%

82,2%

2003

1129

779

350

4322

18,0%

82,0%

2004

1275

794

481

4392

18,1%

81,9%

2005

1362

787

575

4336

18,2%

81,8%

2006

1353

827

526

4399

18,8%

81,2%

2007

1512

918

594

4515

20,3%

79,7%

2008

1481

972

509

4508

21,6%

78,4%

2009

1382

982

400

4235

23,2%

76,8%

2010

1412

1026

386

4293

23,9%

76,1%

2011

1353

1060

293

4407

24,1%

75,9%

2012

1286

1087

199

4324

25,1%

74,9%

2013

1272

1067

205

4311

24,8%

75,2%

46
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Största pendlingsrelationerna i Uppvidinge kommun (2013)
Ort

Ort

Område

Antal

Tid

Tid med

arbetspendlare

med

Kollektivtrafik

Viktiga vägar

bil
Åseda

Växjö

Utom-

217

kommunal
Lenhovda

Växjö

Utom-

Åseda

Inom-

191

Växjö

Utom-

144

Åseda

Inom-

132

Norrhult

Inom-

65

Lenhovda

Inom-

56

Braås

Utom-

47

Älghult

Inom-

42

Lenhovda

Inomkommunal

Väg 23/37

35

1,5 h(buss)

Väg 23/37 samt väg 25

22

33 min (buss)

Väg 28/ 31

16

59 (buss)

Väg 28/31

22

59 min (buss)

Väg 28/31 samt väg 23/37

20

1,20 h (buss)

Väg 28/ 31 samt väg 23/37

11 min (buss)

Växjövägen

34 min (buss)

Lenhovdavägen/oskarshamnvägen

min
40

kommunal
Älghult

30 min (buss)

min

kommunal
Alstermo

17

min

kommunal
Norrhult

Väg 23/37

min

kommunal
Alstermo

54 min (buss)

min

kommunal
Lenhovda

34

min

kommunal
Lenhovda

Väg 23/37 och 25

min

kommunal
Norrhult

50 min (buss)

min

kommunal
Norrhult

40

8
min

40

25
min

47
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Totala pendlingsrörelser 2013, kommunnivå

48
472

Pendlingsnetto 2013, kommunnivå

49
473

Inpendling 2013, kommunnivå

50
474

Utpendling 2013, kommunnivå

51
475

Arbetspendling tätortsnivå (2013)
Alstermo

Lenhovda

Norrhult

Åseda

Älghult

Bor och arbetar i samma tätort

56%

64%

40%

64%

29%

Arbetar i annan tätort

44%

36%

60%

36%

71%

Andel av utpendlarna till annat län

31%

12%

16%

18%

23%

Andel av utpendlarna inom länet

69%

88%

84%

82%

77%

Andel av utpendlarna inom egna kommunen

51%

35%

42%

49%

70%

Andel av utpendlarna inom länet men annan kommun

18%

52%

42%

33%

8%

Andel av inpendlarna från annat län

42%

16%

24%

38%

25%

Andel av inpendlarna från egna länet

58%

84%

76%

63%

75%

Andel av inpendlarna från egna kommunen

49%

51%

52%

38%

65%

Andel av inpendlarna från länet men annan kommun

8%

34%

24%

25%

10%

Andel av totala rörelser i relation till annat län

39%

15%

20%

31%

24%

Andel av totala rörelser i relation till egna länet

61%

85%

80%

69%

76%

Andel av totala rörelser i relation till egna kommunen

50%

46%

46%

42%

67%

Andel av totala rörelser i relation till andra kommuner inom länet

11%

40%

34%

27%

9%

Totalt netto

159

367

-64

396

11

Utomregionalt netto

85

67

13

227

5

Inomregionalt netto

74

300

-77

169

6

Inomkommunalt netto

76

230

3

103

2

Inomregionalt netto i relation till andra kommuner

-2

70

-80

66

4

52
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Alstermo, totala pendlingsrörelser 2013

53
477

Lenhovda, totala pendlingsrörelser 2013

54
478

Norrhult-Klavreström, totala pendlingsrörelser 2013

55
479

Åseda, totala pendlingsrörelser 2013

56
480

Älghult, totala pendlingsrörelser 2013

57
481

Lessebo kommun
Arbetspendling i Lessebo kommun 1993-2013
Inpendlare

Utpendlare

Netto

Nattbefolkning

pendling

Andel som
pendlar ut

1993

518

1198

- 680

3889

30,8%

1994

673

1202

-529

3871

31,1%

1995

665

1196

-531

3896

30,7%

1996

568

1214

-646

3885

31,2%

1997

653

1269

-616

3858

32,9%

1998

626

1301

-675

3894

33,4%

1999

669

1302

-633

3864

33,7%

2000

689

1343

-654

3916

34,3%

2001

673

1361

-688

3888

35,0%

2002

654

1411

-757

3866

36,5%

2003

649

1381

-732

3825

36,1%

2004

687

1433

-746

3798

37,7%

2005

704

1503

-799

3761

40,0%

2006

716

1512

-796

3775

40,1%

2007

762

1549

-787

3807

40,7%

2008

811

1581

-770

3762

42,0%

2009

822

1536

-714

3608

42,6%

2010

818

1573

-755

3571

44,0%

2011

766

1569

-803

3639

43,1%

2012

783

1570

-787

3593

43,7%

2013

738

1588

-850

3496

45,4%

58
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Största pendlingsrelationerna i Lessebo kommun
Ort

Ort

Område

Antal

Tid

Tid med

arbetspendlare

med bil

kollektivtrafik

Viktiga vägar

Hovmantorp

Växjö

Utomkommunal

619

21 min

22 min (tåg)

Väg 25

Lessebo

Växjö

Utomkommunal

330

29 min

22 min (tåg)

Väg 25

Hovmantorp

Lessebo

Inomkommunal

152

9 min

15 min (buss)

Väg 25

Kosta

Lessebo

Inomkommunal

95

13 min

23 min (buss)

Kostavägen

Kosta

Växjö

Utomkommunal

72

41 min

1,8 h (buss)

Väg 25

Hovmantorp

Kosta

inomkommunal

59

22 min

42 min (buss)

Väg 25

Lessebo

Skruv

Inomkommunal

50

14 min

17 min (buss)

Storgatan/ väg 25

Skruv

Emmaboda

Utomregional

31

20 min

1 h ( buss, tåg)

Väg 28

Lessebo

Emmaboda

utomregional

29

25 min

15 min( tåg)

Väg 25/ 28

59
483

Totala pendlingsrörelser 2013, kommunnivå

60
484

Pendlingsnetto 2013, kommunnivå

61
485

Inpendling 2013, kommunnivå

62
486

Utpendling 2013, kommunnivå

63
487

Arbetspendling tätortnivå (2013)
Hovmantorp Kosta

Lessebo

Skruv

Bor och arbetar i samma tätort

21%

46%

50%

35%

Arbetar i annan tätort

79%

54%

50%

65%

Andel av utpendlarna till annat län

11%

23%

14%

39%

Andel av utpendlarna inom länet

89%

77%

86%

61%

Andel av utpendlarna inom egna kommunen

26%

35%

34%

34%

Andel av utpendlarna inom länet men annan kommun

64%

42%

52%

27%

Andel av inpendlarna från annat län

18%

24%

16%

24%

Andel av inpendlarna från egna länet

82%

76%

84%

76%

Andel av inpendlarna från egna kommunen

31%

50%

46%

59%

Andel av inpendlarna från länet men annan kommun

50%

26%

37%

17%

Andel av totala rörelser i relation till annat län

12%

24%

16%

32%

Andel av totala rörelser i relation till egna länet

88%

76%

84%

68%

Andel av totala rörelser i relation till egna kommunen

27%

44%

41%

45%

Andel av totala rörelser i relation till andra kommuner inom länet

62%

32%

44%

22%

Totalt netto

-940

106

108

-16

Utomregionalt netto

-87

27

28

-22

Inomregionalt netto

-853

79

80

6

Inomkommunalt netto

-232

81

114

21

Inomregionalt netto i relation till andra kommuner

-621

-2

-34

-15

64
488

Lessebo, totala pendlingsrörelser 2013

65
489

Hovmantorp, totala pendlingsrörelser 2013

66
490

Kosta, totala pendlingsrörelser 2013

67
491

Skruv, totala pendlingsrörelser 2013

68
492

Tingsryd kommun
Arbetspendling i Tingsryd kommun 1993-2013
Inpendlare

Utpendlare

Netto

Nattbefolkning

Andel

Andel som bor och

utpendlare

arbetar i kommunen

1993

664

1313

-649

5726

22,9%

77,1%

1994

814

1324

-510

5878

22,5%

77,5%

1995

793

1371

-578

5934

23,1%

76,9%

1996

860

1301

-441

5856

22,2%

77,8%

1997

928

1284

-356

5851

21,9%

78,1%

1998

895

1378

-483

5879

23,4%

76,6%

1999

954

1388

-434

5727

24,2%

75,8%

2000

993

1480

-487

5807

25,5%

74,5%

2001

917

1540

-623

5800

26,6%

73,4%

2002

962

1531

-569

5843

26,2%

73,8%

2003

1053

1523

-470

5679

26,8%

73,2%

2004

1102

1604

-502

5816

27,6%

72,4%

2005

1191

1584

-393

5802

27,3%

72,7%

2006

1294

1529

-235

5872

26,0%

74,0%

2007

1348

1511

-163

5898

25,6%

74,4%

2008

1525

1479

46

5853

25,3%

74,7%

2009

1394

1412

-18

5569

25,4%

74,6%

2010

1553

1490

63

5590

26,7%

73,3%

2011

1523

1561

-38

5796

26,9%

73,1%

2012

1524

1564

-40

5744

27,2%

72,8%

2013

1397

1603

-206

5699

28,1%

71,9%

69
493

Största pendlingsrelationerna i Tingsryd kommun (2013)
Ort

Ort

Område

Antal

Tid

Tid med

arbetspendlare

med

kollektivtrafik

Viktiga vägar

bil
Tingsryd

Växjö

Utomkommunal

273

39

58 min (buss)

min

Väckelsång

Växjö

Utomkommunal

162

28

Växjövägen/Teleborgsvägen

47 min (buss)

min
Tingsryd

Väckelsång

Inomkommunal

93

13

Väg 27/29 via gamla

Väg 27/29 via gamla
Växjövägen/Teleborgsvägen

14 min (buss)

Väg 27/29

16 min (buss)

Väg 120

31 min (buss)

Väg 119/120

38

1,35 h (buss,

Väg 29

min

tåg)

23

48 min (buss)

Väg 126/116, Rydvägen

2,2 h (buss)

Väg 122 och väg 27/29

21 min (buss)

Väg 120

19 min (buss)

Väg 119/ Bäckaskogsvägen

min
Tingsryd

Urshult

Inomkommunal

90

11
min

Ryd

Tingsryd

Inomkommunal

80

21
min

Tingsryd

Ryd

Karlshamn

Olofström

Utomregional

Utomregional

68

63

min
Linneryd

Växjö

Utomkommunal

54

33
min

Konga

Tingsryd

Inomkommunal

52

13
min

Ryd

Urshult

Inomkommunal

51

17
min

70
494

Totala pendlingsrörelser 2013, kommunnivå

71
495

Pendlingsnetto 2013, kommunnivå

72
496

Inpendling 2013, kommunnivå

73
497

Utpendling 2013, kommunnivå

74
498

Arbetspendling tätortsnivå (2013)
Fridafors

Konga

Linneryd

Ryd

Rävemåla

Tingsryd

Urshult

Väckelsång

Bor och arbetar i samma tätort

19%

35%

29%

38%

38%

55%

39%

25%

Arbetar i annan tätort

81%

65%

71%

62%

62%

45%

61%

75%

Andel av utpendlarna till annat län

45%

13%

4%

29%

25%

16%

17%

7%

Andel av utpendlarna inom länet
Andel av utpendlarna inom egna
kommunen
Andel av utpendlarna inom länet men
annan kommun

55%

87%

96%

71%

75%

84%

83%

93%

51%

73%

43%

57%

51%

55%

62%

37%

5%

15%

53%

14%

25%

29%

21%

55%

Andel av inpendlarna från annat län

40%

32%

12%

38%

21%

27%

14%

5%

Andel av inpendlarna från egna länet
Andel av inpendlarna från egna
kommunen
Andel av inpendlarna från länet men
annan kommun
Andel av totala rörelser i relation till
annat län
Andel av totala rörelser i relation till egna
länet
Andel av totala rörelser i relation till egna
kommunen
Andel av totala rörelser i relation till
andra kommuner inom länet

60%

68%

88%

62%

79%

73%

86%

95%

60%

59%

61%

46%

65%

52%

75%

59%

0%

8%

27%

16%

14%

21%

11%

36%

44%

24%

8%

33%

22%

24%

15%

7%

56%

76%

92%

67%

78%

76%

85%

93%

52%

65%

53%

52%

60%

53%

70%

43%

4%

11%

39%

15%

18%

23%

15%

50%

Totalt netto

-55

44

24

-61

43

720

89

-210

Utomregionalt netto

-25

36

14

11

6

264

6

-18

Inomregionalt netto

-30

8

10

-72

37

456

83

-192

Inomkommunalt netto
Inomregionalt netto i relation till andra
kommuner

-27

11

41

-70

38

352

93

-51

-3

-3

-31

-2

-1

104

-10

-141

75
499

Tingsryd, totala pendlingsrörelser 2013

76
500

Konga, totala pendlingsrörelser 2013

77
501

Fridafors, totala pendlingsrörelser 2013

78
502

Ryd, totala pendlingsrörelser 2013

79
503

Rävemåla, totala pendlingsrörelser 2013

80
504

Urshult, totala pendlingsrörelser 2013

81
505

Väckelsång, totala pendlingsrörelser 2013

82
506

Alvesta kommun
Arbetspendling i Alvesta kommun 1993-2003
Inpendlare

Utpendlare

Netto

Nattbefolkning

Andel

Andel som bor och

utpendlare

arbetar i kommunen

1993

1320

937

383

7014

13,4%

86,6%

1994

1409

945

464

7086

13,3%

86,7%

1995

1465

979

486

7267

13,5%

86,5%

1996

1449

963

486

7064

13,6%

86,4%

1997

1452

1040

412

7008

14,8%

85,2%

1998

1579

1097

482

7208

15,2%

84,8%

1999

1765

1101

664

7169

15,4%

84,6%

2000

1933

1100

833

7312

15,0%

85,0%

2001

2004

1126

878

7383

15,3%

84,7%

2002

2070

1109

961

7495

14,8%

85,2%

2003

2188

1116

1072

7368

15,1%

84,9%

2004

2318

1158

1160

7530

15,4%

84,6%

2005

2564

1154

1410

7469

15,5%

84,5%

2006

2785

1175

1610

7669

15,3%

84,7%

2007

3148

1209

1939

7750

15,6%

84,4%

2008

3359

1256

2103

7728

16,3%

83,7%

2009

3128

1197

1931

7506

15,9%

84,1%

2010

3205

1273

1932

7629

16,7%

83,3%

2011

3257

1304

1953

7829

16,7%

83,3%

2012

2891

1365

1526

7855

17,4%

82,6%

2013

2956

1358

1598

7813

17,4%

82,6%

83
507

Största pendlingsrelationerna i Alvesta kommun (2013)
Ort

Ort

Område

Antal

Tid med

Tid med

arbetspendlare

bil

kollektivtrafik

Viktiga vägar

Alvesta

Växjö

Utomkommunal

1701

19

14 min (tåg)

Väg 25/27

Moheda

Växjö

Utomkommunal

332

26 min

40min (buss)

Väg 30

Vislanda

Växjö

Utomkommunal

246

30 min

28 min (tåg)

Väg 23

Alvesta

Moheda

Inomkommunal

216

12 min

17 min (tåg)

Väg 126

Alvesta

Vislanda

Inomkommunal

199

14 min

8 min (tåg)

Väg 126

Grimslöv

Växjö

Utomkommunal

162

27 min

40 min (buss)

Väg 23

Alvesta

Gemla

Inomkommunal

96

10 min

9 min (tåg)

Växjövägen

Alvesta

Ljungby

Utomkommunal

90

34 min

40 min (buss)

Väg 25

Alvesta

Hjortsberga

Inomkommunal

53

10 min

32 min (buss)

Värnamovägen

Hjortsberga

Växjö

Utomkommunal

50

22 min

54 min (Buss,

Väg 25/27

tåg)

84
508

Totala pendlingsrörelser 2013, kommunnivå

85
509

Pendlingsnetto 2013, kommunnivå

86
510

Inpendling 2013, kommunnivå

87
511

Utpendling 2013, kommunnivå

88
512

Arbetspendling tätortsnivå (2013)
Alvesta

Grimslöv

Hjortsberga

Moheda

Torpsbruk

Vislanda

Bor och arbetar i samma tätort

46%

21%

18%

26%

13%

38%

Arbetar i annan tätort

54%

79%

82%

74%

87%

62%

Andel av utpendlarna till annat län

10%

6%

7%

9%

7%

6%

Andel av utpendlarna inom länet

90%

94%

93%

91%

93%

94%

Andel av utpendlarna inom egna kommunen

24%

38%

49%

39%

51%

51%

Andel av utpendlarna inom länet men annan kommun

66%

57%

44%

52%

41%

43%

Andel av inpendlarna från annat län

10%

11%

9%

6%

40%

6%

Andel av inpendlarna från egna länet

90%

89%

91%

94%

60%

94%

Andel av inpendlarna från egna kommunen

37%

45%

68%

55%

35%

54%

Andel av inpendlarna från länet men annan kommun

52%

44%

23%

39%

25%

41%

Andel av totala rörelser i relation till annat län

10%

8%

7%

8%

14%

6%

Andel av totala rörelser i relation till egna länet

90%

92%

93%

92%

86%

94%

Andel av totala rörelser i relation till egna kommunen
Andel av totala rörelser i relation till andra kommuner inom
länet

31%

41%

57%

45%

48%

52%

59%

51%

35%

48%

38%

42%

Totalt netto

379

-23

-24

-316

-107

37

Utomregionalt netto

48

10

0

-37

5

-2

Inomregionalt netto

331

-33

-24

-279

-112

39

Inomkommunalt netto

392

7

4

-66

-61

35

Inomregionalt netto i relation till andra kommuner

-61

-40

-28

-213

-51

4

89
513

Alvesta, totala pendlingsrörelser 2013

90
514

Grimslöv, totala pendlingsrörelser 2013

91
515

Hjortsberga, totala pendlingsrörelser 2013

Moheda, totala pendlingsrörelser 2013

92
516

93
517

Torpsbruk, totala pendlingsrörelser 2013

94
518

Vislanda, totala pendlingsrörelser 2013

95
519

Älmhults kommun
Arbetspendling Älmhult kommun 1993-2013
Inpendlare

Utpendlare

Netto

Nattbefolkning

Andel

Andel som bor och

utpendlare

arbetar i kommunen

1993

1320

937

383

7014

13,4%

86,6%

1994

1409

945

464

7086

13,3%

86,7%

1995

1465

979

486

7267

13,5%

86,5%

1996

1449

963

486

7064

13,6%

86,4%

1997

1452

1040

412

7008

14,8%

85,2%

1998

1579

1097

482

7208

15,2%

84,8%

1999

1765

1101

664

7169

15,4%

84,6%

2000

1933

1100

833

7312

15,0%

85,0%

2001

2004

1126

878

7383

15,3%

84,7%

2002

2070

1109

961

7495

14,8%

85,2%

2003

2188

1116

1072

7368

15,1%

84,9%

2004

2318

1158

1160

7530

15,4%

84,6%

2005

2564

1154

1410

7469

15,5%

84,5%

2006

2785

1175

1610

7669

15,3%

84,7%

2007

3148

1209

1939

7750

15,6%

84,4%

2008

3359

1256

2103

7728

16,3%

83,7%

2009

3128

1197

1931

7506

15,9%

84,1%

2010

3205

1273

1932

7629

16,7%

83,3%

2011

3257

1304

1953

7829

16,7%

83,3%

2012

2891

1365

1526

7855

17,4%

82,6%

2013

2956

1358

1598

7813

17,4%

82,6%

96
520

Största pendlingsrörelserna Älmhult kommun (2013)
Ort

Ort

Område

Antal

Tid med

Tid med

Viktiga

arbetspendlare

bil

kollektivtrafik

vägar

Älmhult

Växjö

Utomkommunal

387

52 min

34 min (tåg)

Väg 23

Älmhult

Osby

Utomregional

384

22 min

12 min (tåg)

Väg 23

Diö

Älmhult

Inomkommunal

288

16 min

24 min (tåg)

Väg 23

Älmhult

Killesberg

Utomregional

143

14 min

12 min (tåg)

Väg 23

Liatorp

Älmhult

Inomkommunal

128

20 min

33 min (buss)

Väg 23

Älmhult

Ljungby

Utomkommunal

117

44 min

55 min (buss)

Väg 23/24

Älmhult

Malmö

Utomregional

105

1,45 h

1,19 h (tåg)

Väg 23

Älmhult

Lönsboda

Utomregional

96

25 min

47 min (tåg, buss)

Väg 121

Älmhult

Hässleholm

Utomregional

91

46 min

31 min (tåg)

Väg 23

Älmhult

Stockholm

Utomregional

76

5,1 h

3,37 h (tåg)

E4

97
521

Totala pendlingsrörelser 2013, kommunnivå

98
522

Pendlingsnetto 2013, kommunnivå

99
523

Inpendling 2013, kommunnivå

100
524

Utpendling 2013, kommunnivå

101
525

Arbetspendling tätortsnivå (2013)
Delary
Bor och arbetar i samma tätort
Arbetar i annan tätort
Andel av utpendlarna till annat län

Diö

Eneryda Liatorp Älmhult

5% 24%

21%

24%

75%

95% 76%

79%

76%

25%

8%

4%

4%

30%

Andel av utpendlarna inom länet

95% 92%

96%

96%

70%

Andel av utpendlarna inom egna kommunen

74% 78%

75%

75%

45%

Andel av utpendlarna inom länet men annan kommun

21% 13%

21%

21%

25%

Andel av inpendlarna från annat län

27% 15%

8%

15%

46%

Andel av inpendlarna från egna länet

73% 85%

92%

85%

54%

Andel av inpendlarna från egna kommunen

64% 71%

61%

68%

36%

Andel av inpendlarna från länet men annan kommun

5%

9% 15%

31%

17%

18%

Andel av totala rörelser i relation till annat län

10% 11%

6%

8%

42%

Andel av totala rörelser i relation till egna länet

90% 89%

94%

92%

58%

Andel av totala rörelser i relation till egna kommunen

72% 75%

69%

72%

38%

Andel av totala rörelser i relation till andra kommuner inom länet

19% 14%

25%

20%

20%

-69

-43

-44

-71

2745

Utomregionalt netto

1

14

1

11

1429

Inomregionalt netto

-70

-57

-45

-82

1316

Inomkommunalt netto

-53

-55

-43

-62

881

Inomregionalt netto i relation till andra kommuner

-17

-2

-2

-20

435

Totalt netto

102
526

Älmhult, totala pendlingsrörelser 2013

103
527

Delary, totala pendlingsrörelser 2013

104
528

Diö, totala pendlingsrörelser 2013

105
529

Eneryda, totala pendlingsrörelser 2013

106
530

Liatorp, totala pendlingsrörelser 2013

107
531

Markaryds kommun
Arbetspendling i Markaryd kommun 1993-2013
Inpendlare

Utpendlare

Netto

Nattbefolkning

Andel

Andel som bor och

utpendlare

arbetar i
kommunen

1993

828

718

110

4335

16,6%

83,4%

1994

878

720

158

4384

16,4%

83,6%

1995

930

779

151

4458

17,5%

82,5%

1996

917

737

180

4341

17,0%

83,0%

1997

957

716

241

4273

16,8%

83,2%

1998

1020

767

253

4355

17,6%

82,4%

1999

1071

785

286

4374

17,9%

82,1%

2000

1115

825

290

4466

18,5%

81,5%

2001

1178

840

338

4361

19,3%

80,7%

2002

1180

823

357

4329

19,0%

81,0%

2003

1269

821

448

4278

19,2%

80,8%

2004

1493

881

612

4389

20,1%

79,9%

2005

1574

902

672

4364

20,7%

79,3%

2006

1610

906

704

4485

20,2%

79,8%

2007

1673

956

717

4484

21,3%

78,7%

2008

1664

939

725

4434

21,2%

78,8%

2009

1593

885

708

4163

21,3%

78,7%

2010

1635

913

722

4262

21,4%

78,6%

2011

1770

871

899

4313

20,2%

79,8%

2012

1662

900

762

4300

20,9%

79,1%

2013

1603

937

666

4283

21,9%

78,1%

108
532

Största pendlingsrelationerna i Markaryds kommun (2013)
Ort

Ort

Område

Antal

Tid

Tid med

arbetspendlare

med

kollektivtrafik

Viktiga vägar

bil
Markaryd

Strömsnäsbruk

Inomkommunal

263

15 min

19 min (buss)

Ljungbyvägen/ E4

Markaryd

Timfors

Inomkommunal

186

8 min

20 min (buss)

Drottninggatan

Markaryd

Hässleholm

Utomregional

114

38 min

26 min (tåg)

Väg 117

Markaryd

Ljungby

Utomregional

112

36 min

1 h (buss)

E4

Traryd

Strömsnäsbruk

Inomkommunal

83

6 min

18 min (buss)

Väg 120/
Hinnerydsvägen

Markaryd

Vittsjö

Utomkommunal

79

14 min

16 min (buss)

Väg 117

Markaryd

Traryd

Inomkommunal

69

15 min

35 min (buss)

E4

Markaryd

Osby

Utomregional

67

23 min

1,25 h (buss, tåg)

Väg 15

Markaryd

Bjärnum

Utomregional

64

21 min

24 min (buss)

Väg 117

Markaryd

Skåne-

Utomregional

62

14 min

35 min(buss)

Hässleholms-

Fagerhult

vägen

109
533

Totala pendlingsrörelser 2013, kommunnivå

110
534

Pendlingsnetto 2013, kommunnivå

111
535

Inpendling 2013, kommunnivå

112
536

Utpendling 2013, kommunnivå

113
537

Arbetspendling tätortsnivå( 2013)
Markaryd

Strömsnäsbruk Timsfors Traryd

Bor och arbetar i samma tätort

63%

37%

15%

22%

Arbetar i annan tätort

37%

63%

85%

78%

Andel av utpendlarna till annat län

39%

13%

16%

13%

Andel av utpendlarna inom länet

61%

87%

84%

87%

Andel av utpendlarna inom egna kommunen

45%

58%

80%

60%

Andel av utpendlarna inom länet men annan kommun

16%

29%

4%

27%

Andel av inpendlarna från annat län

52%

26%

24%

20%

Andel av inpendlarna från egna länet

48%

74%

76%

80%

Andel av inpendlarna från egna kommunen

40%

53%

74%

57%

8%

21%

3%

24%

Andel av totala rörelser i relation till annat län

49%

20%

18%

15%

Andel av totala rörelser i relation till egna länet

51%

80%

82%

85%

Andel av totala rörelser i relation till egna kommunen

41%

56%

78%

59%

Andel av totala rörelser i relation till andra kommuner inom länet

10%

25%

3%

26%

Totalt netto

1259

11

-150

-127

Utomregionalt netto

732

67

-17

-10

Inomregionalt netto

527

-56

-133

-117

Inomkommunalt netto

480

-20

-127

-79

Andel av inpendlarna från länet men annan kommun

114
538

Markaryd, totala pendlingsrörelser

115
539

Strömsnäsbruk, totala pendlingsrörelser 2013

116
540

Timsfors, totala pendlingsrörelser 2013

117
541

Traryd, totala pendlingsrörelser 2013

118
542

Växjö kommun
Arbetspendling i Växjö kommun 1993-2013
Inpendlare

Utpendlare

Netto

Nattbefolkning

Andel

Andel som bor och

utpendlare

arbetar i kommunen

1993

6289

3601

2688

32099

11,2%

88,8%

1994

6527

4035

2492

33076

12,2%

87,8%

1995

6721

4209

2512

33830

12,4%

87,6%

1996

6717

4425

2292

33671

13,1%

86,9%

1997

6313

4409

1904

33660

13,1%

86,9%

1998

7071

5005

2066

34835

14,4%

85,6%

1999

7388

4987

2401

34801

14,3%

85,7%

2000

7281

5230

2051

35554

14,7%

85,3%

2001

7422

5155

2267

36004

14,3%

85,7%

2002

7492

5237

2255

36755

14,2%

85,8%

2003

7637

5282

2355

36421

14,5%

85,5%

2004

8156

5555

2601

37596

14,8%

85,2%

2005

8539

5732

2807

38045

15,1%

84,9%

2006

8693

5961

2732

39196

15,2%

84,8%

2007

9003

6322

2681

40290

15,7%

84,3%

2008

8916

6544

2372

40667

16,1%

83,9%

2009

8769

6145

2624

38845

15,8%

84,2%

2010

9139

6431

2708

39877

16,1%

83,9%

2011

9252

6392

2860

40928

15,6%

84,4%

2012

9627

6302

3325

41394

15,2%

84,8%

2013

9748

6351

3397

41644

15,3%

84,7%

119
543

Största pendlingsrelationerna i Växjö kommun (2013)
Ort

Ort

Område

Antal

Tid med

Tid med

arbetspendlare

bil

kollektivtrafik

Viktiga vägar

Växjö

Alvesta

Utomkommunal

1701

20 min

14 min (tåg)

Väg 25/27

Växjö

Rottne

Inomkommunal

669

20 min

27 min (buss)

Väg 23/37

Braås

Växjö

inomkommunal

664

27 min

53 min (buss)

Väg 23/37

Växjö

Hovmantorp

Utomkommunal

614

21 min

23 min (tåg)

Väg 25

Växjö

Stockholm

Utomregional

546

4,5 h

3,29 h (tåg)

E4

Ingelstad

Växjö

Inomkommunal

500

20 min

24 min (buss)

Väg 27/29

Gemla

Växjö

inomkommunal

488

16 min

10 min (tåg)

Växjövägen/23

Växjö

Ljungby

Utomkommunal

457

45 min

50 min (buss)

Väg 25/27

Växjö

Älmhult

Utomkommunal

387

50 min

42 min (tåg)

Väg 23

Växjö

Moheda

Utomkommunal

332

24 min

44 min (buss)

Väg 25/ 27 och
126

120
544

Totala pendlingsrörelser 2013, kommunnivå

121
545

Pendlingsnetto 2013, kommunnivå

122
546

Inpendling 2013, kommunnivå

123
547

Utpendling 2013, kommunnivå

124
548

Arbetspendling tätortsnivå (2013)
Björnö Braås Furuby Gemla Ingelstad Lammhult Nöbbele Rottne Tävelsås Växjö Åby
Bor och arbetar i
samma tätort
Arbetar i annan
tätort
Andel av
utpendlarna till
annat län
Andel av
utpendlarna inom
länet
Andel av
utpendlarna inom
egna kommunen
Andel av
utpendlarna inom
länet men annan
kommun
Andel av
inpendlarna från
annat län
Andel av
inpendlarna från
egna länet
Andel av
inpendlarna från
egna kommunen
Andel av
inpendlarna från
länet men annan
kommun
Andel av totala
rörelser i relation
till annat län
Andel av totala
rörelser i relation
till egna länet
Andel av totala
rörelser i relation
till egna kommunen
Andel av totala
rörelser i relation
till andra
kommuner inom
länet
Totalt netto
Utomregionalt
netto
Inomregionalt
netto
Inomkommunalt
netto
Inomregionalt
netto i relation till
andra kommuner

Åryd

6%

49%

9%

16%

19%

54%

12%

23%

8%

74%

7%

8%

94%

51%

91%

84%

81%

46%

88%

77%

92%

26%

93%

92%

17%

8%

4%

5%

5%

22%

4%

6%

8%

29%

7%

4%

83%

92%

96%

95%

95%

78%

96%

94%

92%

71%

93%

96%

79%

78%

86%

75%

83%

62%

78%

88%

87%

40%

82%

88%

4%

14%

9%

19%

12%

15%

18%

6%

5%

31%

11%

7%

0%

10%

7%

7%

4%

38%

6%

3%

0%

21%

4%

11%

0%

90%

93%

93%

96%

62%

94%

97%

100%

79%

96%

89%

0%

75%

86%

66%

74%

47%

74%

84%

90%

40%

92%

76%

0%

16%

7%

27%

22%

14%

20%

13%

10%

38%

4%

13%

17%

9%

4%

6%

5%

33%

5%

5%

7%

24%

7%

5%

83%

91%

96%

94%

95%

67%

95%

95%

93%

76%

93%

95%

79%

75%

86%

72%

80%

53%

77%

87%

87%

40%

83%

86%

4%

15%

9%

22%

15%

15%

18%

8%

6%

36%

10%

8%

-102

612

-156

-332

-367

238

-79

-474

-86

6222

-183

-279

-17

66

-6

-15

-17

140

-3

-36

-9

777

-14

-9

-85

546

-150

-317

-350

98

-76

-438

-77

5445

-169

-270

-81

443

-135

-273

-331

67

-63

-430

-74

2495

-148

-252

-4

103

-15

-44

-19

31

-13

-8

-3

2950

-21

-18

125
549

Växjö, totala pendlingsrörelser 2013

126
550

Björnö, totala pendlingsrörelser 2013

127
551

Braås, totala pendlingsrörelser 2013

128
552

Gemla, totala pendlingsrörelser 2013

129
553

Furuby, totala pendlingsrörelser 2013

130
554

Ingelstad, totala pendlingsrörelser 2013

131
555

Lammhult, totala pendlingsrörelser 2013

132
556

Nöbbele, totala pendlingsrörelser 2013

133
557

Rottne, totala pendlingsrörelser 2013

134
558

Tävelsås, totala pendlingsrörelser 2013

135
559

Åryd, totala pendlingsrörelser 2013

136
560

Åby, totala pendlingsrörelser 2013

137
561

Ljungby kommun
Arbetspendling i Ljungby kommun 1993-2013
Inpendlare

Utpendlare

Netto

Nattbefolkning

Andel

Andel som bor och

utpendlare

arbetar i kommunen

1993

1171

1192

-21

12517

9,5%

90,5%

1994

1185

1228

-43

12720

9,7%

90,3%

1995

1322

1255

67

12954

9,7%

90,3%

1996

1323

1288

35

12873

10,0%

90,0%

1997

1336

1249

87

12754

9,8%

90,2%

1998

1369

1384

-15

13056

10,6%

89,4%

1999

1363

1405

-42

12926

10,9%

89,1%

2000

1565

1468

97

13142

11,2%

88,8%

2001

1447

1437

10

13096

11,0%

89,0%

2002

1568

1491

77

13193

11,3%

88,7%

2003

1498

1466

32

12999

11,3%

88,7%

2004

1627

1561

66

13322

11,7%

88,3%

2005

1627

1601

26

13342

12,0%

88,0%

2006

1738

1642

96

13619

12,1%

87,9%

2007

1899

1761

138

13862

12,7%

87,3%

2008

2005

1846

159

13977

13,2%

86,8%

2009

1850

1848

2

13267

13,9%

86,1%

2010

1988

1993

-5

13422

14,8%

85,2%

2011

1964

2076

-112

13845

15,0%

85,0%

2012

1976

2093

-117

13840

15,1%

84,9%

2013

1908

1992

-84

13653

14,6%

85,4%

138
562

Största pendlingsrelationerna i Ljungby kommun (2013)
Ort

Ort

Område

Antal

Tid med

Tid med

arbetspendlare

bil

kollektivtrafik

Viktiga vägar

Lagan

Ljungby

Inomkommunal

612

11 min

17 min (buss)

Ljungbyvägen

Ljungby

Växjö

Utomkommunal

457

45 min

50 min (buss)

Väg 25/27

Ljungby

Ryssby

Inomkommunal

222

15 min

24 min (buss)

Väg 25

Ljungby

Värnamo

Utomregional

138

34 min

45 min (buss)

E4

Lidhult

Ljungby

Inomkommunal

131

35 min

53 min (buss)

Väg 25

Ljungby

Vittaryd

inomkommunal

117

19 min

30 min (buss)

Ljungbyvägen/
Vittarydsvägen
E4

Ljungby

Markaryd

Utomkommunal

109

37 min

45 min (buss)

E4

Ljungby

Alvesta

Utomkommunal

90

34 min

40 min (buss)

Väg 25

Angelstad

Ljungby

inomkommunal

87

16 min

17 min (buss)

Bolmstadvägen/
Helsingborgsvägen/
Barnvallsleden

139
563

Totala pendlingsrörelser 2013, kommunnivå

140
564

Nettopendling 2013, kommunnivå

141
565

Inpendling 2013, kommunnivå

142
566

Utpendling 2013, kommunnivå

143
567

Arbetspendling tätortsnivå( 2013)
Agunnaryd
Bor och arbetar i samma tätort
Arbetar i annan tätort
Andel av utpendlarna till annat län
Andel av utpendlarna inom länet
Andel av utpendlarna inom egna
kommunen
Andel av utpendlarna inom länet
men annan kommun
Andel av inpendlarna från annat
län
Andel av inpendlarna från egna
länet
Andel av inpendlarna från egna
kommunen
Andel av inpendlarna från länet
men annan kommun
Andel av totala rörelser i relation
till annat län
Andel av totala rörelser i relation
till egna länet
Andel av totala rörelser i relation
till egna kommunen
Andel av totala rörelser i relation
till andra kommuner inom länet
Totalt netto
Utomregionalt netto
Inomregionalt netto
Inomkommunalt netto
Inomregionalt netto i relation till
andra kommuner

Angelstad

Kånna

Lagan

Lidhult

Ljungby

Ryssby

Vittaryd

9%
91%
5%
95%

7%
93%
4%
96%

10%
90%
5%
95%

30%
70%
9%
91%

54%
46%
40%
60%

73%
27%
21%
79%

22%
78%
5%
95%

22%
78%
19%
81%

69%

90%

89%

85%

58%

51%

77%

78%

27%

5%

5%

6%

3%

28%

18%

3%

4%

0%

0%

10%

34%

16%

9%

9%

96%

100%

100%

90%

66%

84%

91%

91%

70%

67%

100%

87%

63%

66%

76%

90%

26%

33%

0%

4%

3%

18%

15%

1%

5%

4%

5%

9%

35%

18%

6%

12%

95%

96%

95%

91%

65%

82%

94%

88%

69%

89%

90%

86%

62%

61%

77%

86%

26%
-60
-3
-57
-41

7%
-107
-5
-102
-98

5%
-144
-8
-136
-128

5%
-3
3
-6
10

3%
339
109
230
221

21%
1974
232
1742
1581

17%
-108
2
-110
-84

2%
81
-3
84
85

-16

-4

-8

-16

9

161

-26

-1

144
568

Ljungby, totala pendlingsrörelser 2013

145
569

Kånna, totala pendlingsrörelser 2013

146
570

Lagan, totala pendlingsrörelser 2013

147
571

Ryssby, totala pendlingsrörelser 2013

148
572

Agunnaryd, totala pendlingsrörelser 2013

149
573

Lidhult, totala pendlingsrörelser 2013

150
574

Vittaryd, totala pendlingsrörelser 2013

151
575

Angelstad, totala pendlingsrörelser 2013

152
576
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BAKGRUND
Den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Region Kronoberg ansvarar för den
långsiktiga, strategiska planeringen av kollektivtrafiken i länet. Denna fastslås i
Trafikförsörjningsprogrammet, som är Region Kronobergs styrdokument för området.
Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) omfattar även hur bytespunkter och hållplatser ska
utformas, hur tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska tillgodoses samt
tillgänglighet till bytespunkter för kommersiella aktörer.
Enligt Kollektivtrafiklagen § 10, p 5 (SFS 2010: 1065) ska Trafikförsörjningsprogrammet
innehålla en beskrivning av de linjer och bytespunkter som är fullt tillgängliga för alla
resenärer. I Kronoberg finns cirka 3 000 bytespunkter för regional trafik. Dessa har olika
standard och ett mycket varierande antal påstigande. I syfte att dels höja kollektivtrafikens
attraktionskraft och dels öka säkerheten för både förare och passagerare, har en inventering
och en kategorisering av länets samtliga bytespunkter genomförts. Kategoriseringen är en
riktlinje för hur varje bytespunkt eller hållplats ska bedömas och värderas och därmed också
för vilka åtgärder som behöver vidtas. Modellen bygger på en indelning i fyra kategorier
efter den funktion bytespunkten eller hållplatsen har.
En bytespunkt i kollektivtrafiken betecknar en plats där man byter färdsätt eller färdmedel.
För resenären upplevs som regel ett byte som en svag länk i den kollektiva resan. Det
uppfattas ofta som en förlängning av restiden, även i de fall det inte uppstår någon egentlig
tidsförlust. Bytespunkternas utformning och funktion är ett sätt att öka attraktiviteten och
göra den kollektiva resan till en positiv upplevelse. Det är viktigt att platsen där man väntar
upplevs som säker och trygg för alla resenärer, vana eller ovana, med eller utan
funktionsnedsättning. God tillgänglighet innebär också att man som resenär ska kunna nå
bytespunkten på ett säkert och bra sätt. Attraktiva bytespunkter måste utvecklas i nära
samverkan med omgivande samhälle. Lokalisering av bostäder, verksamheter och service
kring bytespunkten ökar tillgängligheten till kollektiva resor och bidrar därmed till ett
hållbart transportsystem och en hållbar samhällsutveckling.
Hållplatshandboken är framtagen som en del av Trafikförsörjningsprogrammet men
utformad som ett eget dokument, för att underlätta en eventuell revidering. Syftet med
Hållplatshandboken är att tydliggöra riktlinjer, roller och ansvar gällande länets hållplatser
och bytespunkter.
HÅLLPLATSHANDBOKEN INNEHÅLLER AVSNITT OM







Roller, ansvar och ansvarsfördelning
Kommersiell trafik och marknadstillträde
Trafiksäkerhet
Tillgänglighetsplan med definition av och förteckning över tillgängliga hållplatser
Kvalitetsfaktorer
Kategorisering av hållplatser med förteckning över prioriterade åtgärder

Utgångspunkten är i vilket slags stråk bytespunkten ligger kopplat till antalet resenärer som
använder varje enskild bytespunkt eller hållplats.

3
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL
Den 1 januari 2015 bildades Region Kronoberg varvid kollektivtrafiken skatteväxlades, dock
inte bytespunkter och hållplatser. Kollektivtrafikmyndigheten ska emellertid i
trafikförsörjningsprogrammet fastställa vilka krav som ställs på bytespunkter och hållplatser
vad gäller funktion, tillgänglighet, utseende, drift och underhåll. I enlighet med tidigare
reglering enligt förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland, är det även
fortsättningsvis respektive väghållare (kommun, stat eller vägsamfällighet) som ansvarar för
drift och underhåll av bytespunkter och hållplatser.
Av flera skäl är det eftersträvansvärt att bytespunkter och hållplatser utformas efter en
enhetlig och given standard. Som resenär ska man känna igen sig och veta vad man har att
förvänta. En annan och inte oviktig orsak är det samlade intrycket av en attraktiv region som
en förbipasserande resenär får när kollektivtrafiken ger ett enhetligt, prydligt och välskött
intryck.
Hållplatshandboken är avsedd att vara ett planeringsunderlag för länets kommuner och
övriga väghållare. Den ska ge riktlinjer för utformning, trafiksäkerhet och
tillgänglighetsanpassning för nya och gamla bytespunkter och hållplatser samt för skötsel
och underhåll. Avsikten är att Hållplatshandboken också ska fungera som underlag vid
budgetering, både vad gäller kontinuerligt underhåll och för genomförande av prioriterade
åtgärder.
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att de medel som finns till förfogande används
där de ger optimal effekt. Därför har samtliga bytespunkter och hållplatser i regionen
inventerats och klassificerats, som ett led i arbetet att prioritera nödvändiga åtgärder.
Vissa bytespunkter används av ett stort antal resenärer varje dag medan andra används av
betydligt färre. Detta framgår av den stråkindelning som finns i Trafikförsörjningsprogrammet och som är vägledande för hur bytespunkter och hållplatser klassificeras och
hur åtgärder ska prioriteras.
Ur ett effektivitetsperspektiv är det inte rimligt eller ekonomiskt hållbart att alla
bytespunkter och hållplatser har samma standard, byggs om eller justeras efter alla krav och
synpunkter. Med god planering och framförhållning kan emellertid förbättringar och
utveckling mot säkrare och mer ändamålsenliga och tillgängliga bytespunkter och hållplatser
succesivt genomföras. Oavsett standard ska samtliga bytespunkter och hållplatser
underhållas med samma kvalitet. Både förbättringar och underhåll bör ske i samhandling
mellan berörda parter.

HÅLLPLATSFAKTA
Invånarna i Region Kronoberg har tillgång till ca 170 bussfordon i den linjelagda trafiken. I
länet finns omkring 3000 hållplatser (hållplatsläge). I varje kommun finns minst ett
resecentrum eller en station/bussterminal. Information om utrustning och material,
hållplatsernas koordinater och tillgänglighet samt kategorisering, finns samlat i Länstrafiken
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Kronobergs databas Rebus. Det finns även foton som visar de allra flesta hållplatser och
bytespunkter.
I tabellen nedan visas antalet hållplatslägen per kommun. I dagsläget finns ingen
sammanställning över hur många som är placerade på det kommunala gatunätet respektive
på det statliga vägnätet. Ett arbete pågår för att ta fram korrekta uppgifter. Av Växjös 838
hållplatslägen används cirka 330 hållplatslägen till stadstrafiken.
Kommun
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Totalt

Antal hållplatsläge
343
100
571
95
275
185
839
227
2 866

Under 2014 utfördes drygt 5,7 miljoner resor med länstrafikens bussar dvs. regiontrafik och
stadstrafik. Genom statistik från biljettsystemen kan man se var resenärerna stiger på men
inte var de stiger av. Tyvärr finns det en osäkerhet i uppgifternas exakthet. De ger dock en
uppskattning av hur frekvent länets cirka 3 000 bytespunkter och hållplatser används.
Hälften av länets hållplatser har färre än 100 påstigande per år, varav 5 procent har inga
påstigande. Dessa kan dock vara av betydelse för avstigande. De hållplatser som utnyttjas
mest dvs. fler än 7 500 påstigande per år är också 5 procent.
Intervallen för påstigande per år, i tabellen nedan, har tagits fram för att överensstämma
med kategoriseringen av länets hållplatser. Hållplatskategoriseringen bygger inte enbart på
antalet påstigande resenärer. Fler aspekter vägs in i kategoriseringen. Kolumnen nedan ”Hpl.
kategori” anger dock trolig tillhörighet utifrån antalet påstigande.
Påstigande per år
Fler än 20 000
7 501 – 20 000
4 001 – 7 500
366 – 4 000
251 - 365
51 - 250
1 - 50
0

Andel av totala antalet
hållplatsläge
2%
3%
4%
22 %
5%
20 %
38 %
5%

Hpl. kategori
A, B el C
A, B el C
A, B el C
D
D
D
D
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INDIKATORER FÖR HÅLLPLATSER
Trafikförsörjningsprogrammets målbild är HÅLLBAR KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ALLA. För att på
ett tydligt sätt kunna jobba mot målbilden är arbetet uppdelat i fyra målområden:
Attraktivitet och användbarhet, Tillgänglighet för regional tillväxt, Miljö och hälsa samt
Ekonomi. Inom varje målområde finns tydliga mål uppsatta samt indikatorer som visar på att
utvecklingen går i rätt riktning. Sammantaget lyfter trafikförsörjningsprogrammet fram sju
mål som vi ska arbeta mot de kommande åren i syfte att utveckla kollektivtrafiken. För att
veta att vi är på rätt väg följer vi upp målen genom 23 indikatorer. För samtliga målsatta och
”öka-minska” indikatorer gäller att målet ska vara uppnått år 2025 om ej annat anges.
Målområde och mål som i huvudsak berör hållplatser är:


Målområde: Attraktivitet och användbarhet



Mål: Kollektivtrafiksystemet ska upplevas som tillgängligt och enkelt att använda

Indikatorer som berör hållplatser är:



Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000
påstigande per år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt
hållplatshandbokens prioriteringar (berör ca.10 % av samtliga hållplatser).
Bytespunkter och hållplatser i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska
åtgärdas enligt hållplatshandbokens prioriteringar.

Utöver angivna mål och indikatorer för 2025 ska undermåliga, osäkra eller dåligt fungerande
väderskydd avlägsnas eller ersättas senast 2017.
Finansieringen av de standardhöjande åtgärderna enligt indikatorerna, kommer från olika
aktörer, framförallt kommuner och Trafikverket. Detta innebär också att bytespunkter och
hållplatser med färre resenärer också kan komma att åtgärdas under perioden.
ROLLER, ANSVAR OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det konkreta ansvaret för bytespunkter och hållplatser beror som tidigare av vem som är
väghållare. Länstrafiken Kronoberg ansvarar alltid för hållplatstoppar och information utom i
de fall detta ansvar är Trafikverkets, i regel på tågstationer.
Trafikverket ansvarar för anläggande, drift och underhåll av bytespunkter på det statliga
vägnätet. För att Trafikverket skall hålla samma standard i hela landet har riktlinjer för hur
de ser på sitt ansvar vid hållplatser och järnvägsstationer tagits fram. Riktlinjer anger en
basnivå, önskas högre nivå ses detta som tillägg som bekostas av den som önskar höja nivån.
Riktlinjerna för hållplatser är TDOK 2014:0073 ”Ansvarsfördelning och hantering av
busshållplatser mellan Trafikverket och Trafikorganisatör alternativt
kollektivtrafikmyndighet”. Riktlinjer för järnvägsstationer är TDOK 2015:0085 ”Ägarskap,
förvaltningsansvar och fördelning av kostnader”.
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Kommunerna ansvarar för anläggande, drift och underhåll av bytespunkter på de vägar och
gator de själva ansvarar för.
Markägare/Vägsamfällighet ansvarar för anläggande, drift och underhåll vid enskilda vägar.

Hållplatsdel

Ansvaret omfattar

Ansvar vid
statligt vägnät

Ansvar vid
kommunalt
vägnät

Körytor, markytor

Renhållning, snöröjning,
halkbekämpning, underhåll

Trafikverket

Kommunen

Allmän belysning
pendlarparkering,
och ev. planteringar.

Renhållning, skötsel,
underhåll och elabonnemang

Trafikverket

Kommunen

Väderskydd

Renhållning, skötsel och
underhåll

Kommunen

Kommunen

Belysning i
väderskydd och
övrig utrustning
samt ev. el till dessa.

Armatur och utrustning,
elabonnemang och underhåll

Kommunen

Kommunen

Hållplatsutrustning
(Fristående möbler,
bänkar, papperskorg
och cykelställ)

Renhållning, skötsel och
underhåll

Kommunen

Kommunen

Informationsbärare
stolpe och hpl. topp

Renhållning, skötsel och
underhåll

Länstrafiken

Länstrafiken

Anslutande gångoch cykelväg

Renhållning, snöröjning, drift
och underhåll

Trafikverket

Kommunen

ANSVAR
I planeringsskedet av en bytespunkt eller hållplats ska det göras tydligt vem eller vilka som
ska anlägga, bekosta och underhålla hållplatsen och det som hör till, t ex plattform,
väderskydd, hållplatsutrustning, anslutande gångväg m.m. Riktlinjerna ska tillämpas utifrån
respektive hållplats kategorisering.
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OLIKA AKTÖRER INOM KOLLEKTIVTRAFIKEN
Många aktörer är inblandade i planering och utförande av kollektivtrafiken inom Region
Kronoberg och till gränsande regioner.
EXEMPEL PÅ AKTÖRER


Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i Region Kronoberg



Länstrafiken Kronoberg



Entreprenörer (buss, tåg, taxi, mm)



Väghållare (kommunala, statliga och enskilda)



Kommuner (ansvarar för fysisk planering såsom översikts- och detaljplanering)



Trafikverket, Jernhusen m fl

REGION KRONOBERG/KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN
Region Kronoberg är enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) regional
Kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Kronobergs län. RKMs 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 Kollektivtrafikmyndigheten
och på så sätt 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.
Enligt lagen om kollektivtrafik är det från och med den 1 januari 2012 även möjligt att utföra
kollektivtrafik på kommersiella villkor. För att företag ska kunna bedriva kommersiell
kollektivtrafik krävs att anmälan om utförande av sådan trafik gjorts till RKM. Kommersiella
aktörer ska beredas tillträde till bytespunkter och hållplatser.
REGION KRONOBERG/LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG
Länstrafiken Kronoberg har det övergripande ansvaret för att utföra kollektivtrafiken i länet.
I uppgiften ingår att samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafik och
anropsstyrd trafik. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter
särskild överenskommelse med respektive kommun. All trafik utförs av privata
entreprenörer och upphandlas i konkurrens.
ENTREPRENÖRER
Entreprenörerna utför den kollektiva trafiken med buss, taxi eller tåg via trafikavtal med
Länstrafiken Kronoberg. Entreprenörerna kan ofta lämna värdefulla synpunkter vid planering
och projektering av terminaler, bytespunkter och hållplatser.
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KOMMUNER
Kommunerna ansvarar för drift och underhåll av markanläggning vid bytespunkter och
hållplatser i anslutning till det kommunala väg- och gatunätet. I det kommunala åtagandet
ingår anslutning med säkra gång- och cykelvägar samt att behovet av parkering för cykel och
i förekommande fall även bil, tillgodoses.
Varje kommun ska årligen budgetera för drift och underhåll i proportion till det antal
bytespunkter som finns inom kommunens geografiska område samt för nödvändiga
investeringar. Kommunerna kan genom RKM Kronoberg söka statliga bidrag för vissa
kollektivtrafikåtgärder från Länstransportplanen. För närvarande är bidragsdelen 50 % av
den totala kostnaden. Åtgärder ska utgå från Hållplatshandbokens riktlinjer och
prioriteringar. När åtgärder planeras bör avstämning ske med hållplatsansvarig hos
Länstrafiken Kronoberg och i förekommande fall Trafikverket, innan ansökan om bidrag
lämnas till RKM Kronoberg.
En förteckning över de högst prioriterade bytespunkterna och hållplatsernas behov av
åtgärder 2015-2020 redovisas längre fram i Hållplatshandboken. Åtgärdsförteckningen
kompletteras efterhand.
TRAFIKVERKET
Trafikverket är ansvarig för transportsystemets långsiktiga planering vad avser vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket svarar också för byggande, drift och underhåll
av statliga vägar och järnvägar samt äger och underhåller alla spårområden och plattformar
längs järnvägarna. Busshållplatser och terminaler är som regel lokaliserade intill
järnvägsstationerna men oftast placerade på kommunal mark och därmed utanför
Trafikverkets område.
JERNHUSEN
Jernhusen AB äger och förvaltar bland annat järnvägsstationer och ska medverka till att
stationer och verkstäder utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra
användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Resenärens behov av trygghet,
säkerhet och service ska tillgodoses, så som väntsalar, belysning, förvaringsutrymmen,
toaletter mm.
KOMMERSIELL TRAFIK - MARKNADSTILLTRÄDE
I propositionen som föregick kollektivtrafiklagen (2009/10:200) poängterar regeringen vikten
av att kollektivtrafikföretag på neutrala och icke-diskriminerande villkor ska få tillgång till
infrastruktur och andra gemensamma funktioner. Inom ramen för samarbetet om en
fördubblad kollektivtrafik har det tagits fram en vägledning till process och principer för
tillträde till och prissättning av bytespunkter. RKM Kronoberg avser att i största möjliga
utsträckning följa dessa rekommendationer.
RKM Kronoberg gör bedömningen att brist på kapacitet (angöringsplatser, ”avgångstider”
etc.) endast kan komma att uppstå vid Växjö resecentrum, Alvesta Resecentrum och
Ljungbys bussterminal. Det är främst för dessa bytespunkter principer bör fastställas för hur
och vem som ska få tillgång till olika funktioner och därmed vilken trafik som ska prioriteras.
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I KORTHET INNEBÄR REKOMMENDATIONERNA I VÄGLEDNINGEN ATT


Infrastrukturen är fri att utnyttja på allmän platsmark och på allmän väg inom ramen för
gällande trafikregler



På tomtmark kan tillgången regleras genom avtal och tilldelning kan ske antingen
kontinuerligt eller via en tidsstyrd process (vid vissa tidpunkter, jämför Trafikverkets
tilldelning av tåglägen).

Myndigheten avser ta fram ett samlat erbjudande till kommersiell trafik, i samråd med
berörda kommuner och även med grannlänens RKM, då det bör vara en fördel för den
kommersiella trafiken att samma riktlinjer gäller.
TRAFIKSÄKERHET
En god kollektivtrafik erbjuder en trygg och säker resa för alla resenärer. Att resa med
kollektivtrafik är generellt sett ett säkert sätt att färdas. Säkerheten handlar om att minimera
risken för olyckor och minska konsekvenserna av fel. Svåra olyckor med oskyddade
trafikanter kan inträffa vid hållplatser. Busshållplatser kan ofta byggas om till mer
trafiksäkra. Av säkerhetsskäl kan det ibland vara lämpligt att förse plattformen med räcke
framför bussen – något som idag är sällsynt. Av trygghets- och säkerhetsskäl skäl bör väderskyddet utformas så att väntande resenär och bussföraren ser varandra på långt håll.
Busshållplatser på landsbygd är i stor utsträckning utformade för att utgöra minsta möjliga
hinder för övrig motorfordonstrafik. Säkerhets- och trygghetsaspekter för
kollektivtrafikanterna får för den skull inte glömmas bort vid utformning av dessa hållplatser.
En avgörande betydelse för trafiksäkerheten vid hållplatser är hastigheten på vägen, antalet
fordon som trafikerar samt antalet på och avstigande bussresenärer. Busshållplatser på
landsbygd används ofta av barn vilket ställer högre krav på utformningen. Där barn i yngre
åldrar använder hållplatsen i stor omfattning bör därför hållplatsen ligga skild från körbanan.
Till osäkerheten hör också att plattformar ofta saknas och att gångpassagen över vägen
upplevs som osäker. Belysning saknas i stor utsträckning på dessa hållplatser.
Trafiksäkerheten vid hållplatser berör inte enbart relationen mellan bussresenär och
omgivande motorfordonstrafik. Det är också av betydelse mellan bussresenären och
omgivande cykeltrafik. Hållplats och väderskydds placering i förhållande till passerande
cykelväg är av stor betydelse. Framförallt med tanke på den ökande användningen av
elcyklar som oftast håller en högre hastighet.
Lokalisering av hållplats ska ske med utgångspunkt från bussresenärernas behov men
trafiksäkerheten i anslutning till hållplatser ska alltid särskilt beaktas. Trafiksäkerheten är
också av betydelse för bussförarnas arbetsmiljö.
Den inventering och analys av bytespunkter och hållplatser som genomförts i Kronoberg
visar att det finns hållplatser som inte är optimalt placerade ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Dessa ska prioriteras för åtgärder. Placering och utformning ska ske i samråd med
Länstrafiken Kronoberg. Utformningskriterierna, se nedan, för kategori D har tagits fram i
första hand för att fästa avseende vid trafiksäkerheten för resenärerna.
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RIKTLINJE
Anvisningar i VGU om hållplatser som i ökad utsträckning beaktar trafiksäkerhet,
tillgänglighet och bussprioritering finns. RKM Kronoberg slår fast att VGU ska vara styrande
när åtgärder som anges i Hållplatshandboken genomförs.
VGU – VÄGARS OCH GATORS UTFORMNING
Trafikverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram nya
regler för Vägars och Gators utformning (VGU). Arbetet bygger på tidigare VGU. Reglerna är
obligatoriska inom Trafikverket men frivilliga och rådgivande dokument för kommunerna.
Reglerna i VGU innebär att man på ett tydligt sätt beskriver den färdiga väg- eller
gatuanläggningens egenskaper. Detta innebär att krav- och rådsdokumenten i VGU kan
användas som underlag för upphandling av projekteringsuppdrag och totalentreprenader
och även åberopas i kontrakt för dessa.
I VGU finns fyra nivåer





Myndighetsföreskrift, författningar som gäller för alla väghållare
Övergripande krav på samhällsnytta, systemstandard och livscykelkostnader, oftast
ställda på en funktionell nivå. Trafikverket ställer alltid dessa krav på egna anläggningar
Krav som åberopas i kontrakt, och används för upphandling av planering, projektering,
byggande, underhåll och drift
Råd om hur krav tolkas och tillämpas.

Trafikverket uppger att VGU fortsatt kommer att användas som samlande beteckning för
styrande dokument inom vägars och gators utformning. Hit hör dokumenten:




Övergripande krav Vägars och gators utformning, Publikation 2012:181
Krav för Vägars och gators utformning, Publikation 2012:179
Råd för Vägars och gators utformning, Publikation 2012:180

Samtliga dokument tillhörande VGU finns tillgängliga på www.trafikverket.se
TILLGÄNGLIGHET
RKM Kronobergs uppdrag är att tillhandahålla trafiklösningar som tillgodoser alla människors
resebehov. Människor ska kunna leva sina liv självständigt och utan begränsande hinder.
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och upplevas som det mest attraktiva
resealternativet, även av personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet ska därför vara
ett prioriterat arbetsområde. De åtgärder som är nödvändiga för vissa resenärer är aldrig till
nackdel för andra.
En funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga.
Syn- eller hörselskada, olika typer av nedsatt rörelseförmåga, allergier samt nedsatt kognitiv
förmåga är alla exempel på funktionsnedsättning. Statistiska centralbyrån uppskattar att ca
20 procent av Sveriges befolkning har någon form av permanent funktionsnedsättning, där
rörelsenedsättning och allergier tillhör de största grupperna. Det innebär att omkring 1,8
miljoner invånare i Sverige har någon form av funktionsnedsättning.
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TILLGÄNGLIGHET OCH UTVECKLING
Det kollektiva trafiksystemet ska kontinuerligt utvecklas och göras mer användbart. De
åtgärder som idag kallas anpassningar ska vara norm och standard. För kollektivtrafikens
aktörer innebär detta att








Skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning
Arbeta för att undanröja hinder att använda det kollektiva trafiksystemet
Ställa krav på tillgänglighet och användbarhet vid all planering och upphandling av
Kollektivtrafik
Ställa krav på att tillgänglighetsutrustning i framförallt bussar kontinuerligt kontroleras
Stimulera alla berörda aktörer att beakta behovet av tillgänglighet och användbarhet
Samråda med berörda organisationer som en naturlig del i det ordinarie arbetet
Informera och utbilda personalen i tillgänglighetsfrågor för att skapa motivation och
engagemang kring tillgänglighetsfrågor i det dagliga arbetet

Strävan ska vara att erbjuda tillgängliga resor med allmän kollektivtrafik till de som idag
väljer bilen eller har färdtjänst. Samtidigt ska den åldrande befolkningen som idag använder
det allmänna kollektiva trafiksystemet kunna vara kvar i detta trafiksystem.
LAGAR, REGLER OCH RIKTLINJER
Tillgängligheten till det kollektiva trafiksystemet handlar om den demokratiska rätten att
kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället. Till stöd för detta finns lagar, regler och
riktlinjer.







FN – konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
EU direktiv om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet avseende
funktionsnedsatta i järnvägssystemet, 2008/164/EG.
Syftet med detta direktiv är att öka tillgängligheten till järnvägsresor för personer med
funktionsnedsättning. Direktivet ställer krav på infrastruktur och fordon.
EU:s förordning avseende rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, Nr 1371/2007
Tågresenärernas rättigheter omfattar rätt till information om tjänsten före och under
resan. Personer med funktionsnedsättning bör ha samma möjlighet att resa med tåg som
andra medborgare
EU:s förordning avseende passagerares rättigheter vid busstransport
Personer med funktionsnedsättning bör ha samma möjligheter att resa med buss som
andra medborgare har. Utformning av nya terminaler bör sträva efter att ta hänsyn till
de behov som personer med funktionsnedsättning har. Personal aktiva i branschen bör
få lämplig utbildning och då denna utbildning planeras och/eller genomförs bör
organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning konsulteras. All
väsentlig information ska kunna lämnas på alternativa sätt.
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KOLLEKTIVTRAFIKLAGSTIFTNINGEN
I det regionala Trafikförsörjningsprogrammet ska anges tidsbestämda mål och åtgärder för
anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning.
Vidare ska bytespunkter och linjer som är fullt tillgängliga för alla resenärer anges. I detta
sammanhang behöver myndigheterna klart definiera vad som avses med fullt tillgänglig för
alla resenärer.
DAGENS TILLGÄNGLIGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN
I Region Kronoberg ökade tillgängligheten till kollektivtrafiken väsentligt när nya bussar togs i
bruk sommaren 2013. Samtliga stads- och regionbussar är utrustade med ramp för att
underlätta av- och påstigning. Dock finns en hel del utmaningar vad gäller
tillgänglighetsanpassning av bytespunkter och hållplatser. En förutsättning för ett lyckat
resultat är att det finns ett ”Hela Resan”- perspektiv i vårt och våra samhandlingspartners
synsätt. Hållplatsernas utformning är en viktig del i detta arbete.
Många hållplatser är redan tillgänglighetsanpassade. Samtidigt har kraven successivt höjts.
Den samlade inventeringen och analysen som genomförts av nuvarande standard är därför
värdefull. Nya hållplatser byggs från början med hög tillgänglighet för funktionsnedsatta. I
ett första skede prioriteras bytespunkter (terminaler och hållplatser) i de starka stråk som
definieras i Trafikförsörjningsprogrammet. En ökad tillgänglighet bidrar till en mer attraktiv
och användbar kollektivtrafik.

DEFINITION AV TILLGÄNGLIGA HÅLLPLATSER
Det finns ingen exakt definition av tillgängliga hållplatser och som är relevant för Kronobergs
län. I till exempel Trafikverkets skrift ”Användbar kollektivtrafik för personer med
funktionsnedsättning” från 2010 anges krav på utformning och utrustning på hållplatser.
Kraven från skriften återfinns också i VGU från 2012, dock omnämns de inte som krav för
ökad tillgänglighet. Enligt skriften och VGU delas busshållplatser in i fyra kategorier (typ 1-4)
Den lägsta kategorin anger ett påstigande intervall på 1 till 20 personer per dag, dvs. 365 till
7 300 personer per år. RKM anser att hållplatser med mins 20 påstigande per dygn eller
minst 4000 påstigande per år i första hand skall vara fullt tillgängliga, dvs. hållplatser enligt
utformningskriterier för kategorierna A, B och C. För hållplatser som byggs nya eller som
genomgå större ombyggnad gäller också vissa tilläggskrav. Hållplats kategori D innehåller
kriterier som underlättar tillgängligheten, men har framförallt tagits fram med hänsyn till
trafiksäkerhetsaspekter. Hållplatser som är kategoriserade till D kan därför inte betraktas
som fullt tillgängliga.
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KVALITETSFAKTORER
TRYGGHET OCH SYNBARHET
De fem kvalitetsfaktorer som allmänheten rangordnar högst enligt Svensk kollektivtrafiks
barometer är:
 Enkelhet
 Snabbhet
 Lyhördhet
 Avgångstider
 Trygghet
Hållplatsens lokalisering och utformning liksom anslutande gång-/cykelvägar är viktiga
faktorer att beakta ur ett trygghetsperspektiv. Hållplatsen ska vara överblickbar i alla
ljusförhållanden. Belysning krävs för att öka tryggheten men också för att resenären ska
kunna ta del av information samt att föraren tidigt ska kunna upptäcka väntande resenärer.
Såväl väderskydd som hållplats ska upplevas som inbjudande, bekväm och trygg. Hållplatsen
ska vara tydligt markerad och det ska framgå vilka linjer som trafikerar hållplatsen. Det är
viktigt att hållplatsen syns på långt håll, både ur förar- och resenärsperspektiv. Området ska
således hållas rent för skymmande växtlighet och även skyltar ska placeras så att de
skymmer.
Det är inte rimligt eller ekonomiskt effektiv att alla bytespunkter och hållplatser har samma
standard, byggs om eller justeras efter alla krav och synpunkter. Med god planering och
framförhållning kan förbättringar och utveckling mot säkrare och mer ändamålsenliga
busshållplatser succesivt genomföras.
RESENÄRSINFORMATION
Som resenär behöver man information före, under och efter resan. Information som
hållplatsnamn, tidtabell mm är viktig. Nya informationssystem som realtidsinformation, som
visar hur lång tid det är till nästa avgång, skapar säkerhet och trygghet hos resenären och
inger förtroende. Utformningen och placeringen av informationen ska vara sådana att alla
kan ta del av densamma. Resenärsinformation är Länstrafiken Kronobergs ansvar.
UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
Komfort, trivsel och trygghet på hållplatsen är minst lika viktig som på bussen. Hållplatsens
material, utrustning och design är åtgärder som ökar komfort och trivsel men den viktigaste
faktorn är fungerande system för underhåll och skötsel.
Snöröjning och halkbekämpning av hållplatser samt anslutande gång- och cykelväg är
väghållarens ansvar och ska prioriteras högt. Detsamma gäller grundläggande underhåll av
markytan på och runt hållplatsen samt gång- och cykelvägar. Vid snöröjning ska snövallar
mellan hållplats och körbana tas bort i hela bussens längd. Snö som plogats in i väderskydd
ska tas bort. Väghållaren ansvarar för eventuell tvätt och städning av markytan.
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SITTBÄNKAR
För resenären upplevs väntetiden som en mer besvärlig än åktiden. En sittplats är
betydelsefull då den ökar upplevelsen av bekvämlighet även under väntetiden. Resenärer
som har relativt långt avstånd till hållplatsen tar ofta extra god tid på sig för att vara säkra på
att inte missa bussen. Detsamma gäller vid låg turtäthet. Resenären värderar då sittbänk och
väderskydd högt.
VÄDERSKYDD
Resenären vill kunna skydda sig mot regn, blåst och snö. Väderskydd med sittbänk värderas
högt och är motiverat om en hållplats har minst 10 påstigande per dygn. På speciellt utsatta
platser eller när andelen resenärer med funktionsnedsättning är hög, kan väderskydd
motiveras även med färre antal påstigande. Rökning är inte tillåten i väderskydden.
Ekonomiskt är det en fördel med standardiserade väderskydd och annan utrustning, både
när man placerar ut nya och när trasigt material ska åtgärdas. Som regel innebär
upphandling av en större volym minskade kostnader. I Region Kronoberg har tre typer av
väderskydd, för regiontrafik och för tätort, handlats upp och ska användas. Mer information
fås från hållplatsansvarig hos Länstrafiken Kronoberg.

Foto och skiss på avtalsprodukter väderskydd. Väderskydden är ARCUS 3, NOVA 3 och Landsbygd. Avtals färg
för de två första är svart, men kan också väljas grafitgrå. Utrustningen i och utanför väderskydden är inte rätt
placerade för att visa på full tillgänglighet. Foto/skiss Per Hansson och Omni Trafikmiljö.

KATEGORISERING – UTFORMNING - PRIORITERING

KATEGORISERING
Hållplatserna är indelade i fyra huvudgrupper vilka baseras på ett antal kriterier, bland annat
geografisk belägenhet och antal påstigande resenärer per dygn. Angivna kriterier innebär att
hållplatserna, beroende på kategorisering, ska anses vara anpassade för äldre,
rollatoranvändare, rullstolsburna och synskadade. Vid hållplatser som nyttjas av skolbarn ska
säkerhetsaspekterna särskilt beaktas.
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KATEGORI A: RESECENTRUM ELLER STATION MED BYTE BUSS/BUSS ELLER
BUSS/TÅG
Resecentrum. Bytespunkt med både tåg och buss. Personlig service för köp av biljetter och
information, minst dagtid. Fysisk tillgänglighet i enlighet med VGU (Vägars och gators
utformning; Trafikverket och SKL).
Station. Bytespunkt med både tåg och buss. Biljettköp i automat. Låg eller ingen personlig
service. Fysiskt tillgänglig i enlighet med VGU.
KATEGORI B: TERMINAL BUSS/BUSS ELLER HUVUDHÅLLPLATS
Terminal. Bytespunkt mellan bussar/busslinjer och/eller huvudhållplats i tätort. Fysisk
tillgänglighet i enlighet med VGU.
KATEGORI C: HÅLLPLATS
Större hållplats på statlig eller kommunal väg. Minst 20 påstigande per dygn eller drygt 4 000
per år. Fysisk tillgänglighet i enlighet med VGU.
KATEGORI D: HÅLLPLATS
Mindre hållplats. (D1): Minst 250 påstigande per år. Enklare utrustning. Hållplats ska vara
trafiksäkert utformad i enlighet med VGU. Fullständig fysisk tillgänglighet kan inte garanteras.
Mindre hållplats (D2): Mindre än 250 påstigande per år. Hållplatsen når inte kravet att tillhöra
kategori D utifrån antalet påstigande, men är trots det bedömd som viktig hållplats. Enklare
utrustning. Hållplats ska vara trafiksäkert utformad i enlighet med VGU. Fullständig fysisk
tillgänglighet kan inte garanteras.
O KATEGORISERADE: HÅLLPLATSER
Mindre hållplats: En bedömning ska göras om hållplatsen ska finnas kvar, flyttas eller läggas
ner. Om nerläggning föreslås kommer samråd att ske med kommunen. Är bedömningen är att
hållplatsen ska finnas kvar ska den kategoriseras till D och samtliga grundläggande
utformningskriterier uppfyllas.
Skolhållplats: Hållplatsen är en tillfällig hållplats för skolelever med skolskjuts och tillhör ej
någon linjetrafik. Denna hållplatshandbok ger ej några riktlinjer för dessa hållplatsers
utformning.
UTFORMNING
Utformningskriterierna nedan är en sammanvägning av utformningsåtgärder utifrån
trafiksäkerhets-, tillgänglighets- och kvalitetsfaktorer. Istället för att detaljstyra hållplatsernas
utformning anges ett minimum som ska uppfyllas för respektive kategori. Det görs ej någon
uppdelning i om hållplatsen är placerad i tätort eller på landsbygd.
Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram har som ambition att se till hela resan. Vägen
till och från hållplatsen för gående och cyklister är därför av stor betydelse. Det finns inga
exakta krav för vägen till och från hållplatsen, dock ett generellt krav för samtliga kategorier
att tillgängligheten och trafiksäkerheten ska vara god för gående och cyklister till hållplatserna
samt att konfliktpunkterna skall minimeras mellan cyklister och bussresenärer.
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Utformningskriterierna är enbart kortfattat presenterade. Utförlig beskrivning ges i VGU,
Vägar och gators utformning. Likaså gäller VGU om t.ex. en kommun väljer ytterligare
utformning av hållplatser eller om ombyggnad av gaturummet sker som påverkar hållplatsen.
KATEGORI A: RESECENTRUM ELLER STATION MED BYTE BUSS/BUSS ELLER
BUSS/TÅG


Hållplatstopp/hållplatstoppar med information om hållplatsensnamn och vilken/vilka
linjer samt vem som trafikerar hållplatsen, vid eller mitt för påstigningsplatsen.



Plattform med fullängd och bred på minst 3 m



Markbeläggning med asfalt/plattor



Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm



Taktil markbeläggning vid påstigning



Taktil markbeläggning längsmed plattformen



Kontrasterande kantremsa av plattor eller liknande



Allmän belysning, max 25 m från hållplatsen



Väderskydd, dimensionering efter antal påstigande



Sittbänk med ryggstöd och armstöd i väderskydd



Gångbana med jämn yta till och från hållplatsen (i dess närhet)



Max 5 % lutning till och från hållplatsen



Belyst tidtabellsinformation i väderskydd med allmän info dvs. telefonnummer för
upplysning och störningsinformation (även för synsvaga och rullstolsburna avseende
placering)



Realtidsskylt



Papperskorg



Cykeluppställningsplats med fastlåsningsmöjlighet och tak



Bilparkering för kollektivtrafikresenärer och samåkande



Automat för biljettköp

KATEGORI B: TERMINAL BUSS/BUSS ELLER HUVUDHÅLLPLATS


Hållplatstopp/hållplatstoppar med information om hållplatsensnamn och vilken/vilka
linjer samt vem som trafikerar hållplatsen, vid eller mitt för påstigningsplatsen.



Plattform med fullängd och bred på minst 2 m



Markbeläggning med asfalt/plattor



Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm.



Taktil markbeläggning vid påstigning



Allmän belysning, max 25 m från hållplatsen



Väderskydd, dimensionering efter antal påstigande



Sittbänk med ryggstöd och armstöd i väderskydd
17
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Belyst tidtabellinformation i väderskydd med allmän info dvs. telefonnummer för
upplysning och störningsinformation (även för synsvaga och rullstolsburna avseende
placering)



Realtidsskylt



Papperskorg



Cykeluppställningsplats med fastlåsningsmöjlighet och tak

Vid ny- och ombyggnad gäller också:


Kontrasterande kantremsa av plattor eller liknande



Gångbana med jämn yta till och från hållplatsen (i dess närhet)



Max 5 % lutning till och från hållplatsen



Bilparkering för kollektivtrafikresande eller samåkning



Taktil markbeläggning längsmed plattformen

KATEGORI C: HÅLLPLATS, STÖRRE


Hållplatstopp/hållplatstoppar med information om hållplatsensnamn och vilken/vilka
linjer samt vem som trafikerar hållplatsen, vid eller mitt för påstigningsplatsen



Hållplatser i tätort ska vara timglas-, stopp-, klack-, glugg-, körbane- eller fickhållplats.



Hållplatser på landsbygden ska var fickhållplats eller vägrenhållplats om hastigheten är
eller överskrider 60 km/h.



Plattform efter behov



Markbeläggning med asfalt/plattor



Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm i tätort och minst 12 cm på landsbygd.



Väderskydd med sittbänk



Tidtabellsinformation i väderskydd med allmän info dvs. telefonnummer för upplysning
och störningsinformation (även för synsvaga och rullstolsburna avseende placering)



Bilparkering behovsprövas av berörd väghållare (Trafikverket eller kommun)



Cykeluppställningsplats



Blinkljus för väntande behovsprövas av Länstrafiken Kronoberg



Realtidsskylt behovsprövas av Länstrafiken Kronoberg

Vid ny- och ombyggnad gäller också:


Hållplatser på landsbygd ska vara placerade på plan vägbana och vara väl synliga inom
1,5 x stoppsikt på ömse sidor om hållplatsen. Exempel på stoppsikt vid olika hastigheter
är 60 km/h = 120 m, 80 km/h är 200 m.



Hållplatser på landsbygd kan placeras vid mindre väg korsning eller utfart om
hastigheten underskrider 60 km/h



Kontrasterande kantremsa



Taktil markbeläggning vid påstigning
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Gångbana eller vägren på minst 50 cm med jämn yta till och från hållplatsen (i dess
närhet)



Max 5 % lutning till och från hållplatsen



Belyst tidtabellinformation (i tätort) och allmänbelysning (efter rimlighetsbedömning av
kostnad).

KATEGORI D: HÅLLPLATS, MINDRE


Hållplatstopp/hållplatstoppar med information om hållplatsensnamn och vilken/vilka
linjer samt vem som trafikerar hållplatsen, vid eller mitt för påstigningsplatsen



Hållplatser i tätort ska vara timglas-, stopp-, klack-, glugg-, körbane- eller fickhållplats.



Hållplatser på landsbygden ska vara fickhållplats eller vägrenhållplats om hastigheten är
eller överskrider 60 km/h.



Information för biljettköp



Information var det går att söka avgångstider



Blinkljus för väntande behovsprövas av Länstrafiken Kronoberg



Väderskydd vid minst 10 påstigande per dygn

Vid ny- och ombyggnad gäller också:


Hållplatser på landsbygd ska vara placerade på plan vägbana och vara väl synliga inom
1,5 x stoppsikt på ömse sidor om hållplatsen. Exempel på stoppsikt vid olika hastigheter
är 60 km/h = 120 m, 80 km/h är 200 m.



Hållplatser på landsbygd kan placeras vid mindre väg korsning eller utfart om
hastigheten underskrider 60 km/h



Belyst tidtabellinformation (i tätort) och/eller almen belysning (efter
rimlighetsbedömning av kostnad)



Plattform



Plattformshöjd/kantstöd på 17 cm i tätort och minst 12 ca på landsbyggd.

PRIORITERING
Aktuell standard på de bytespunkter och hållplatser som finns dag framgår av den
inventering som genomförts. Analysen av inventeringen har resulterat i en förteckning per
stråk där hållplatser som måste åtgärdas definieras. Förteckningen kopplas till
kategoriseringen i den fyrgradiga skalan och prioriteras därefter. Därutöver görs en
prioritering enligt en tregradig skala (1 = mest angelägen) av respektive stråk och av
bytespunkter och hållplatser inom varje stråk.
RIKTLINJE
Trafiksäkerhet prioriteras alltid först. Hållplatser och bytespunkter med många resenärer,
många skolbarn eller stor potential prioriteras före hållplatser med färre resenärer.
Hållplatser i stråk eller stadsbusstrafik prioriteras före hållplatser utanför stråk. Tillgänglighet
prioriteras i enlighet med kategorisering. Länstrafiken Kronoberg svarar för prioriteringen,
vilken ska utgå från målen i Trafikförsörjningsprogrammet.
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SAMVERKAN OCH TIDPLAN
I Trafikförsörjningsprogrammet läggs fast att samtliga bytespunkter med fler än 20
påstigande per dygn eller minst 4 000 påstigande per år i de utpekade stråken ska vara fullt
tillgängliga i enlighet med sin kategorisering, senast år 2025. För att nå denna målsättning
behöver de åtgärder som krävs prioriteras vid revisionen av såväl nationell som regional
transportplan.
För att åstadkomma den tillgänglighet som eftersträvas i Trafikförsörjningsprogrammet
fordras ett nära samarbete mellan berörda parter, i första hand Trafikverket, kommunerna,
och Region Kronoberg/Länstrafiken. Bytespunkter utmed det statliga vägnätet är primärt en
fråga för Trafikverket men planläggning och anslutning till det lokala gång- och cykelvägnätet
är exempel på frågor som direkt berör kommunerna.
STRÅK I TRAFIKFÖRSPROGRAMMET
A. PRIORTIERADE STRÅK FÖR ATT STÄRKA DEN INTERNA ARBETSMARKNADEN
Sträckor

Trafikeras helt eller delvis av

Älmhult-Vislanda-/Alvesta/-Gemla-Växjö
Ljungby-Ryssby-Hjortsberga-Alvesta-Växjö

Öresundståg, Krösatåg samt 111,
123 och 129
144, 145, 270 och 845

Älmhult-Liatorp-Ljungby

157 och 857

B. STARKA INTERREGIONALA STRÅK SOM SAMMANBINDER STÖRRE
ARBETSMARKNADER
Sträckor

Trafikeras helt eller delvis av

Köpenhamn-Malmö-Lund-Hässleholm-Osby-ÄlmhultAlvesta-Växjö
Växjö-Hovmantorp-Lessebo-Emmaboda-/Karlskrona/Nybro-Kalmar
Halmstad-Ljungby-Alvesta-Växjö

Öresundståg, Pågatåg och
Krösatåg samt 111, 123 och 129
Öresundståg, samt 218 och 219
145

C. SVAGARE INTEREGIONALA STRÅK SOM SAMMANBINDER STÖRRE
ARBETSMARKNADER
Sträckor

Trafikeras helt eller delvis av

Växjö-Alvesta-Värnamo-Borås-Göteborg

SJ-tåg och Krösatåg

Helsingborg-Markaryd-Ljungby-Värnamo-Jönköping

273 och 873

Hässleholm-Bjärnum-Vittsjö-Markaryd-Knäred-LaholmHalmstad
Växjö-Alvesta-Nässjö-Jönköping

Pågatåg och samt 10, 325 och 532
(Skånetrafiken)
SJ-tåg och Krösatåg
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D. INTERREGIONALA STRÅK MELLAN MINDRE ORTER
Sträckor

Trafikeras helt eller delvis av

Hässleholm-Killeberg-Osby-Älmhult

Öresundståg och Pågatåg

Tingsryd-Ryd-Olofström

361 och 682

Tingsryd-Karlshamn

370

Lidhult-Halmstad

318

Tingsryd-Ronneby

240 och 840

Åseda-Högsby-Oskarshamn

310 (KLT)

Åseda-Vetlanda

345 och 352

E. INOMREGIONALT STARKA OCH KORTA SRTÅK
Sträckor

Trafikeras helt eller delvis av

Växjö-Rottne-Braås-Lenhovda-Åseda

310, 320, 358, 340, 350 och 355

Tingsryd-Väckelsång-Ingelstad-Växjö

240 och 840

Lammhult-Moheda-Alvesta-Gemla-Växjö

Krösatåg samt 140, 141 och 142

Markaryd-Timsfors-Strömsnäsbruk-Traryd-Ljungby

150 och 850

Lagan-Ljungby

273

Lidhult-Ljungby

153

Älmhult-Diö

123

Tingsryd-Urshult-Ryd

361

BUSSLINJER SOM INTE INGÅR I STRÅKEN
Stadsbusstrafik är inte med i sammanställningen nedan.
112
114
129
130
135
139
140
146
147
148
149
152

Härlöv - Gåvetorp - Alvesta
Växjö - Gransholm
Virestad - Liatorp
Ryd - Älmhult
(Kalmar länstrafik) Alstermo - Nybro
Alstermo - Nybro
Ör - Åby - Lammhult
Ljungby - Bolmen
Ljungby - Bolmsö
Ljungby - Älmhult
Älmhult - Traryd
Ljungby - Hinneryd - Vivljunga - Markaryd
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154
155
159
215
216
217
235
241
276
280
282
284
285
311
315
331
332
335
431
562
113, 143
217, 218, 219
315, 139, 145

Vivljunga - Markaryd
Torpa - Hamneda
Odensjö - Åsen
Växjö - Rävemåla - Tingsryd
Linneryd - Tingsryd
Billa - Växjö
Tingsryd - Skärsjöhult
Växjö - Jät/Vederslöv
Jonsboda - Vittaryd
Borsna - Lagan
Boaryd - Lagan
Flattinge - Lagan
Hörda - Ryssby
Klavreström - Nottebäck - Klavreström
Nybro - Åseda
Fröseke - Växjö via Eke Terminal
Lenhovda - Åseda
Klavreström - Braås
Hyltebruk - Lidhult
Älmhult - Olofström
Alvesta - Lidnäs/Lindhult via Moheda
Billa/Åryd - Växjö
Åseda - Alstermo - Nybro

ÅTGÄRDSFÖRTECKNING
Åtgärdsförteckningen är en sammanställning av standarden på bytespunkter och hållplatser
samt en förtäckning över hållplatser som behöver åtgärdas i Kronobergs län. Förteckningen
bygger på uppgifter från Länstrafikens inventering av länets cirka 3 000 hållplatser i samband
med byte av hållplatstoppar 2013. I och med att inventeringen genomfördes innan arbetet
med Hållplatshandboken påbörjades kan justering komma att ske i åtgärdsförteckningen.
Åtgärdsförteckningen är avsedd att fungera som ett eget planeringsdokument. Dokumentet
finns hos Länstrafiken Kronoberg och finns tillgänglig för den som så önskar. I Hållplatshandboken redovisas principerna samt en enkel sammanfattning.
Åtgärdsförteckningen är klar för hållplatser längs med de busslinjer som trafikera den av
Trafikförsörjningsprogrammet utpekade prioriterade stråket för att stärka den interna
arbetsmarknaden. Arbetet fortsätter med att analysera hållplatser längs med övriga stråk
samt övriga hållplatser för att slutligen omfatta samtliga hållplatser i länet.

ÅTGÄRDSFÖRTÄCKINGENS UPPGIFTER
I tabellen nedan redovisas en förklaring de uppgifter som finns med och/eller är under
insamlande i åtgärdsförteckningen. I och med att förteckningen är ett eget
planeringsunderlag kan förändringar komma att ske.
22
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Datum
HplNr
Läge
HplNamn
Koordinater
Kommun
Väg nr / gata
Hastighet

Datum när uppgifter om hållplatsen uppdaterats.
Hållplatslägets identitetsnummer
Om det är A eller B läge. Vi större terminaler kan ytterligare lägen förekomma
Namn på hållplatsen
De geografiska koordinaterna till hållplatsen.
I vilken kommun hållplatsen ligger i.
Vid vilket vägnummer eller gatunamn ligger hållplatsen. Anges vägnummer ligger
hållplatsen normalt vid statlig väg och anges gatunamn ligger den normalt vid kommunal
gata. En noggrannare genomgång ska ske.
Hastigheten vid hållplatsen

Stråk
Angörande linjer
Antal påstigande

I vilket stråk hållplatsen ligger
Vilken eller vilka busslinger som angör hållplatsen
Antal påstigande per år.

Ficka
Belysning
Väderskydd
Väderskydd el
Sittbänk
Blinkfyr
Plattformshöjd
Plattforms bredd
Kontrastkant
Taktilt ledstråk
Trafiksäkerhet till Hpl
Sikt till kurva
Sikt till backe
Infotavla
Hplkategori

Om det finns eller inte finns bussficka eller vägren på minst 1 m. (ja, nej eller 1m)
Om det finns eller inte finns allmänbelysning. (bra, mindre bra eller nej)
Om det finns eller inte finns väderskydd. (ja; nytt, ja; gammalt eller nej)
Om det finns el anges vem som är elabonnent.
Om det finns eller inte finns sittbänk. (ja eller nej)
Om det finns eller inte finns blikfyr på hållplatstoppen. (ja eller nej)
Om det finns eller inte finns plattform (Kantstöd) (ja; 17 cm, ja 12-17 cm eller nej)
Bredden på plattformen i meter.
Om det finns eller inte finns kontrastkan. (ja eller nej)
Om det finns eller inte finns taktilt ledstråk. (ja eller nej)
Om det finns gångväg eller gång och cykelväg eller ej. (G eller GC)
Om sikten är begränsad anges sikt i meter framåra respektive bakåt (F__m och B__m)
Om sikten är begränsad anges sikt i meter framåra respektive bakåt (F__m och B__m)
Vilken form av informationstavla finns vid hållplatsen.
En samlad bedömning av hållplatsens nuvarande kategori tillhörighet eller om hållplatsen
används för skola/närtrafik.

Uppgraderas till kategori

Till vilken kategori hållplatsen ska uppgraderas till om bedömning har skett att den ska
uppgraderas.
Vilka åtgärder som behövs utföras vid hållplatsen.
Uppskattad kostnad för att genomföra åtgärden.
Vilken prioritet uppgraderingen har (1 = mest angelägen)
Noteras riktlinje att trafiksäkerhet alltid prioriteras före övriga åtgärder.
Om och när det finns beslut på att uppgraderingen ska ske.
Vilket budgetår åtgärden ska genomföras.

Åtgärd
Kostnad
Prio 1-3
Antagen
Budgetår

SAMMANFATTING AV UPPGIFTER FRÅN ÅTGÄTDSFÖRTECKNGEN
A. PRIORITERADE STRÅK FÖR ATT STÄRKA DEN INTERNA ARBETSMARKNADEN
Stråken är:
 Ljungby-Ryssby-Hjortsberga-Alvesta-Växjö
 Älmhult - Liatorp - Agunnaryd - Ljungby
 Älmhult-Vislanda-/Alvesta/-Gemla-Växjö

Busslinjer som trafikera stråken är:
Linje 145 och 845
Linje 157 och 857
Linje 123

Antal hållplatslägen dvs. A- och B-läge i stråket:
Antal hållplatslägen med fler än 4 000 påstigande

356
18

23
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per år:
Totalt antal påstigande på de 356 hållplatslägena
i stråket under 2014:

Nuvarande kategori:

Antal

399 700

Antal av nuvarande som ska uppgraderas till:
A

Kategori A

0

Kategori B

3

0

Kategori C

10

5

Kategori D

266

4

O kategoriserade

77

Summa:

356

B

C

D

2
22

9

2

22

Tabellen anger hållplatsläge. En hållplats har vanligtvis 2 och i några fall flera hållplatslägen.
För att underlätta tolkningen omnämns här berörda större hållplatser vid namn:
Nuvarande C som ska uppgraderas till A är: Växjö station och Diö station
Nuvarande D som ska uppgraderas till A är: Alvesta resecentrum, Älmhults station.
Nuvarande D som ska uppgraderas till C är: Samarkand norra
Nuvarande O kategoriserade: Ca 22 hållplatsläge skall uppgraderas till D och ca 37
hållplatslägen skall prövas för placering och existens.
B. STARKA REGIONALA STRÅK SOM SAMMANBINDER STÖRRE ARBETSMARKNADER
Majoriteten av hållplatserna längs med det medelstarka stråket finns analyserade i
åtgärdsförteckningen. Någon sammanfattning är dock inte tagits fram.
C. SVAGARE REGIONALA STRÅK SOM SAMMANBINDER STÖRRE
ARBETSMARKNADER
Majoriteten av hållplatserna längs med det medelstarka stråket finns analyserade i
åtgärdsförteckningen. Någon sammanfattning är dock inte tagits fram.
D. INTERREGIONALA STRÅK MELLAN MINDRE ORTER
Inventeringen är genomförd för hållplatser längs de delregionalt viktiga stråken.
Hållplatserna är dock inte analyserade i åtgärdsförtäckingen.
E. INOMREGIONALT STARKA OCH KORTA STRÅK
Hållplatser längs med de utpekade stråken är prioriterade att åtgärdas. Trots det ska
samtliga hållplatser i länet analyseras.
INVENTERINGSMALL
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Inventeringsmallen togs fram i samband med att Länstrafiken genomförde byte av samtliga
hållplats toppar 2013. I och med att inventeringen genomfördes innan arbetet med
Hållplatshandboken påbörjades, kommer justering att ske i Åtgärdsförteckningen. Nedan
visas den inventeringsmall som har använts och ligger till grund för Åtgärdsförtäckningen.
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Bilaga: Intern ansvars- och rollfördelning
Syftet med detta dokument är att tydliggöra den interna ansvars- och rollfördelningen gällande den
regionala kollektivtrafiken och stärka det politiska mandatet samtidigt som det ska underlätta i våra
externa kontakter.
Region Kronoberg har två olika roller för den regionala kollektivtrafiken i Kronoberg. Dels i rollen som
Regional Kollektivtrafikmyndighet (RKM) och dels som utförare (Länstrafiken Kronoberg).
Genom att myndighetsrollen separeras från den operativa verksamheten skapas förutsättningar för en
professionell och förtroendefull samverkan och konkurrens med marknadens aktörer. Myndigheten
blir ”beställare” av regional kollektivtrafik.
Regionfullmäktige fastställer det regionala trafikförsörjningsprogrammet där bland annat behovet av
och målen för den regionala kollektivtrafiken beskrivs.
Regionstyrelsen fullgör Region Kronobergs uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet enligt
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Principiella ärenden och ärenden av större vikt beslutas av
regionfullmäktige.
Styrelsen bereder förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram inklusive ekonomiska ramar och styr
trafiken i första hand genom:
 Mål och åtgärder enligt Trafikförsörjningsprogrammet vilka tar sin utgångspunkt i den
regionala utvecklingsstrategin (RUS)
 Särskilda beslut i strategiskt viktiga frågor
Regionstyrelsen ansvarar för framtagande, genomförande och uppföljning av programmet.
RKM är även ingång för kommersiella aktörer angående marknadstillträde respektive frånträde.
Den kollektivtrafik som inte bedrivs på kommersiella grunder, upphandlas. Innan upphandling
genomförs ska beslut om allmän trafikplikt fattas.
Trafiknämnden ansvarar för utförarorganisationens verksamhet (Länstrafiken Kronoberg) framförallt
genom;
 årliga beslut om verksamhetsplan och budget
 att bistå i framtagandet av regionalt Trafikförsörjningsprogram
 att verkställa Trafikförsörjningsprogrammet
 att ansvara för utvecklingen av skattesubventionerad trafik
 att ha det samlade kund- och resenärsansvaret
 att samordna gemensamma frågor rörande terminaltillträde, biljetter, informationssystem,
hållplatser etc.
 att utveckla utbud, tidtabeller, marknadsföring, komfort och trafikslag
 att årligen rapportera till regionfullmäktige
Det beslutade Trafikförsörjningsprogrammet är att betrakta som en beställning till
Trafiknämnden.
I praktiken innebär ansvarsfördelningen att frågor rörande kommande
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Trafikförsörjningsprogram hanteras av RKM. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under avdelningen
för regional utveckling medan praktiska frågor inom ramen för beslutat Trafikförsörjningsprogram
hanteras av Länstrafiken Kronoberg, t ex tidtabell och hållplatser.
Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för regionala utvecklingsfrågor och genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin. En viktig utgångspunkt är att kollektivtrafiken ska bygga på helhetssyn
på de olika trafikslagen och på kollektivtrafikens samband med andra viktiga funktioner i samhället.
Den ska också vara samordnad med andra verksamheter inom Region Kronoberg.

Figur: Skiss över organisations- och rollfördelning regionala kollektivtrafiken inom Region Kronoberg.
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Diarienr:15RK312
Handläggare: Daniel Malmqvist
Datum: 2015-10-16

Översikt inkomna remissvar angränsande län och
Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande
Trafikförsörjningsprogrammet
Bakgrund
Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ställer krav på att alla län ska upprätta ett
trafikförsörjningsprogram som beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas och
fungera på fler års sikt. Regionstyrelsen är regional kollektivtrafikmyndighet i
Kronobergs län. Detta innebär politiskt och ekonomiskt ansvar för den
samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet.
Remissperiod
Programförslaget har gått ut på remiss i två omgångar. Första remissperioden har
sträckt sig mellan 27 november 2014 till 27 februari 2015 och förslaget har gått ut
till länets kommuner och övriga intressenter. De inkomna remissvaren för denna
period redovisades och protokollfördes på Regionstyrelsen sammanträde 15 april
2015 (§ 101, 15RK312). Andra remissperioden har sträckt sig mellan 19 juni 2015
till 30 september 2015 där remissförslaget skickades till de angränsande
regionerna/Landsting (Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Halland) och till
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Inkomna remissvar andra remissperiod
6 yttranden från följande instanser har inkommit:
Regioner: Halland, Jönköpings län, Blekinge, Skåne
Landsting: Kalmar via Kalmar Länstrafik (KLT)
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Nedan följer en översikt med sammanfattning. Remissyttrandena kommer att
kunna läsas i sin helhet på bloggen: www.rkmkronoberg.se

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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Sammanfattning inkomna remissvar och förslag på åtgärder
Inkomna remissvar har beretts i förhållande till utgångspunkterna i
remissförslaget.
Allmänna kommentarer/synpunkter

Det anses som positivt av remissinstanserna att kopplingen mellan den Regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och remissförslaget tydligt framgår vilket även främjar
hållbar utveckling och tydliggör hur uppsatta strategiska mål ska nås.
Det lyfts även fram att dokumentet ger intryck av att vara genomarbetat med ett
gediget faktaunderlag.
Gemensamma synpunkter Region Jönköpings län och KLT

Båda remissinstanser påpekar vikten av att kollektivtrafiken inte får påverkas av
administrativa gränser, d.v.s. gränsen mot Jönköpings respektive Kalmar län. Det
gäller framför allt den länsöverskridande busstrafiken till och från Växjö. KLT
lyfter specifikt att ovannämnt även ska gälla vid utvecklingen av närtrafiken.
Instanserna påpekar även att den kommande höghastighetsbanan kommer att
påverka den regionala tågtrafiken i hög grad.
Åtgärdsförslag:
I det omarbetade programförslaget finns ett förtydligande kapitel om strategiska
val (sida 37) där det specifikt lyfts fram att kollektivtrafiken ska vara
gränsöverskridande och att samarbetet med de angränsande regionerna är av
särskild vikt samt att planeringen alltid ska utgå ifrån ett resenärsperspektiv.
Under rubriken Tågtrafik (sida 41-42) har följande kompletterande formulering om
den planerade höghastighetsbanan lagts till: En viktig förutsättning kring all framtida
tågtrafik i vår region är den framtida höghastighetsjärnvägen. Den nya järnvägen kommer, oasett
dragning eller placering av stationslägen, påverka utvecklingen av våra regionala tågsystem. Dock
ligger den nya tågbanan relativt långt fram i tiden, vilket innebär att detta kommer bli en allt
viktigare fråga i kommande trafikförsörjningsprogram.
Specifika synpunkter

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län påpekar att enbart Krösatåg syd systemet nämns under
rubriken Tågtrafik och att målsättningarna och strategi för övriga Krösatågsystem
saknas. Även södra stambanan och kust till kustbanan med sina kopplingar till
Jönköping, Linköping och Göteborg bör uppmärksammas under detta stycke.
Åtgärdsförslag:
Stycket om Pågatåg- och Krösatåg (sida 42) har kompletterats med en formulering
om att utvecklingen av Krösatåg nord ska ske i samråd kollektivtrafikmyndigheten
i Jönköpings län.
Stycket om flyg och fjärrtåg (sida 46-47) har kompletterats med en formulering
om vikten av att även i fortsättningen utveckla kust till kust-banan.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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Region Halland

Region Halland tar främst upp de länsöverskridande stråken mot Hallands län i
sitt yttrande och påpekar att ingen ambition i antalet turer på Markarydsstråket
uttrycks i förslaget. När det gäller stråket Halmstad-Ljungby anser Region Halland
att potentialen är liten och att stråket inte kommer att utvecklas. Det gäller även
för förbindelsen till Lidhult.
Åtgärdsförslag:
I programförslaget har det varit en allmän inriktning att inte ange antalet turer på
specifika stråk. Däremot anges både stråken (Hässleholm)-Markaryd-Halmstad
och Halmstad-Ljungby under delen om stråkens prioritering (sida 51-52) som
ligger till grund för utförarorganisationens (Länstrafiken Kronoberg)
prioriteringar. Även stråket Lidhult-Halmstad nämns under detta stycke. Förslaget
är att bibehålla ambitionsnivån enligt programförslaget och att därmed inte göra
några ändringar.
Region Blekinge

I sitt remissyttrande anser Region Blekinge att de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i de angränsande länen bör nämnas under avsnittet
om aktörer och intressenter för samråd. Vidare vill man lyfta betydelsen av
stråken mellan Ronneby resp. Karlshamn och Växjö som universitetsstad. Även
den planerade Sydostlänken mellan Älmhult och Blekinge kustbana bör nämnas.
Slutligen tar man upp taxeproblematiken, där liknande resor kostar olika beroende
på om resan görs inom ett län eller över länsgränsen. Region Blekinge har som
ambition att hitta en lösning senast 2017.
Åtgärdsförslag:
En kompletterande formulering har gjorts under 1.5 Aktörer och Intressenter och
avsnittet Samarbetspartners i närliggande regioner där RKM:n i de angränsande länen
numera lyfts specifikt (sida 11,12).
När det gäller Region Blekinges synpunkter om stråken mellan Blekinge och
Växjö så är vår uppfattning att pendlingen i nuläget mellan Växjö och Ronneby
resp. Karlshamn är lågt. Pendligen mellan Tingsryd och ovan nämnda orter i
Blekinge är högre och detta pekas ut som ett ”Interregionalt stråk mellan mindre
orter” i trafikförsörjningsprogrammet.Inget åtgärdsförslag lämnas.
Synpunkten om Sydostlänken lämnas utan åtgärd då det är en satsning som ligger
långt fram i tiden och behandlas i den kommande länstransportplanen. Däremot
kan den lyftas i kommande trafikförsörjningsprogram.
När i tid taxeproblematiken ska lösas är ej fastlagt i programförslaget. Däremot
har vikten av att lösa denna problematik numera lyfts fram mer tydligt under
avsnittet om Riktlinjer för prissystem (sida 49). Även avsnittet om att Kollektivtrafiken
ska vara gränsöverskridande (sida 37) under Strategiska val är en viktig inriktning i det
reviderade programförslaget.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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Region Skåne
Generellt lämnar Region Skåne positiva synpunkter på
trafikförsörjningsprogrammet och man nämner bl.a. barn- och
ungdomsperspektivet och tydliga kopplingar mellan kollektivtrafik och cykel som
bra exempel.
Man nämner och den omfattande pendligen mellan våra regioner.
Region Skåne framhåller att årgärdslistan under varje mål är omfattande och
ambitiös men saknar prioritering och koppling till hur medel från den regionala
transportinfrastrukturplanen ska användas.
Region Skåne ser fram emot kommande samverkan för att utveckla
kollektivtrafiken över länsgräns.
Åtgärdsförslag:
Gällande åtgärdslistan under resp. målområde, som numer benämns ”Insatser”
bedömer vi det i nuläget svårt att prioritera utifrån de insatser som nämns.
Insatserna som nämns är dessutom endast förslag på insatser och kan komma att
ändras. Inga åtgärdsförslag lämnas.
Gällande koppling till finansiering genom länstransportplanen beskrivs detta i
kapitlet Ekonomiska konsekvenser och finansiering (sida 53)
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län anser i sitt yttrande att jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet skulle behöva lyftas fram än mer som utmaning och att
detsamma gäller för nyanlända asylsökande kvinnor och mäns, flickor och pojkars
förutsättningar och behov. Som positivt anses hur tillgänglighetsfrågor har
hanterats.
En annan synpunkt Länsstyrelsen lyfter fram är att samverkan mellan
kollektivtrafikförsörjning och fysisk planering behöver förstärkas samt hur detta
ska samordnas med kommunerna. Avslutningsvis föreslår Länsstyrelsen att
kopplingen till de regionala miljömålen kan förtydligas samt att en strategisk
inriktning bör vara att anpassa kollektivtrafiken efter människornas
förutsättningar och livsmiljö.
Åtgärdsförslag:
När det gäller jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har frågorna och
utmaningarna specifikt lyfts fram och utvecklats i kapitlet Sociala aspekter (sida 1920) och i kapitlet Strategiska val (sida 36). Där finns även ett stycke som beskriver
barn- och ungdomsperspektivet.
Gällande samhällsplanering och samverkan med kommunerna beskrivs detta
under Strategiska val under rubriken Kollektivtrafiken ska samordnas med övrig
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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samhällsplanering (sida 36-37). Hur samverkan med kommunerna ska ske beskrivs
även under 1.5 Aktörer och intressenter (sida 10).
Kopplingen till de regionala miljömålen har utvecklats i det reviderade förslaget
dels genom en ny rubrik om Miljö i nulägesbeskrivningen (sida 17-18), dels under
Målområdet Miljö och Hälsa (sida 31-33) med en hänvisning till relevanta regionala
miljömål.
Länsstyrelsens utgångspunkt att kollektivtrafiken bör anpassas efter människornas
behov och livsmiljö lämnas utan åtgärd och anses vara besvarat genom
programförslagets långsiktiga Målbild och strategiska inriktning.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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Regionstyrelsen

Fastställande av Finansplan 2016 med plan 2017-2018
samt uppdatering av Budget 2016 med flerårsplan 20172018 Region Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Finansplan för 2016 samt uppdatera samtliga förslag till Budget 2016
med flerårsplan 2017-2018 utifrån nya förutsättningar enligt finansplanen, vilket
innebär:
att fastställa Region Kronobergs driftbudgetram 5 359 mnkr, finansiering till 5 406
mnkr och investeringsram 532 mnkr för år 2016.
att fördela driftbudgetram 2016 på 5 359 mnkr enligt följande:
– hälso- och sjukvårdsnämnd 3 550 mnkr
– trafiknämnd 302 mnkr
– regional utvecklingsnämnd 48 mnkr
– kulturnämnd 51 mnkr
– styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
– regionstyrelsen 1 257 mnkr, varav:
– vårdval 854 mnkr
– regionservice 30 mnkr
– regionstab 68 mnkr
– regiongemensamt 273 mnkr
– förtroendemannaorganisation 32 mnkr
– generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare)
att utifrån finansplan fastställa finansiella mål för 2016-2018:
– Resultatmål 2016 0,9 %, 2017 0,5 % och för 2018 0,0 %.
– Självfinansieringsgrad investeringar 2016 46 %, 2017 26 % och 2018 32 %.
Sida 1 av 2
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– Likviditet 2016-2018 som lägst 700 mnkr.
– Pensionsförvaltning – över minst 3 procent.
– Självfinansieringsgrad Länstrafiken – Region Kronobergs målsättning är att
kollektivtrafiken totalt sett för samtliga trafikslag ska självfinansieras till minst 50
procent under 2016-2018.

Sammanfattning
Förslaget till finansplan har arbetats fram baserat på uppdaterade
planeringsförutsättningar avseende skatteunderlagsutveckling, utjämningssystem,
befolkningsutveckling, pensionsprognos samt regeringens budgetproposition för
2016. Jämfört med tidigare budgetförslag i Regionstyrelsen i oktober 2015 noteras
förändringar som får konsekvenser för såväl nettokostnadsram, finansiering och
resultatnivå för planperioden 2016-2018.
Främst påverkar ny prognos för pensionskostnader som visar på minskade
kostnader för 2016, ökade kostnader för premier till LÖF samt lägre avskrivningar
än tidigare budgeterat.
Prognos över Kronobergs skatteunderlag visar vissa förändringar jämfört med
tidigare budgetunderlag. Skatteintäktsprognosen har i oktober försämrats med 12
mnkr, inkomstutjämning med 1 mnkr och kostnadsutjämningen har försämrats
med 4 mkr. Reglering-och strukturbidrag har förbättrats med 15 mnkr. I
finansplanen finns en tabell som beskriver förändringarna jämfört mot tidigare
budgetförslag.
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en
treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilaga:

Jens Karlsson
Ekonomidirektör
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1 Sammanfattning
Förslag till Finansplan 2016 har arbetats fram baserat på uppdaterade
planeringsförutsättningar avseende skatteunderlagsutveckling, utjämningssystem,
befolkningsutveckling samt regeringens budgetproposition för 2016.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en miljard avsätts från 2016 för att
höja kvaliteten och förbättra professionernas kompetens. Regeringen förstärker
även engångsvis hälso- och sjukvården med 1 miljard 2016.
Oförändrad skattesats föreslås med 11,60 procent. Finansieringen för 2016
uppgår totalt till 5 406 miljoner kronor.
Resultatutveckling blir för planperioden:
TABELL: Resultatutveckling 2014-2018

Budgeterat resultat för 2016 är 47 mnkr, vilket innebär att Region Kronoberg inte
når finansiellt resultatmål motsvarande ett positivt resultat om 2 procent av
skatteintäkter och statsbidrag.
Självfinansieringsgraden av investeringar är enligt budgeten 46 procent för 2016.
Nettokostnadsutvecklingen förväntas bli 5,3 procent under 2016, finansieringen
förväntas däremot endast öka med 4,9 procent.

Finansplan 2016 27 oktober
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2 Planeringsförutsättningar
Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som
kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade
intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Anpassning till
angivna ekonomiska ramar är överordnat vid en eventuell målkonflikt med
verksamhetens omfattning. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
I finansplanen fastställer fullmäktige finansiella ramar, skattesats samt
resultatbudget. Skattesatsen förslås bli oförändrad för 2016 det vill säga 11,60
kr/skattekrona.
2.1

Den samhällsekonomiska utvecklingen1

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en
konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas
såväl i år som nästa år öka med drygt 3 procent. Tillväxten i den svenska
ekonomin gör att sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten gradvis pressas
tillbaka. I slutet av nästa år beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturell
balans. Arbetslösheten har då nått ner mot 6,5 procent och inflationstalen, enligt
KPI, ligger nära 2 procent.
De följande åren (dvs. åren 2017–2019) beräknas den svenska ekonomin befinna
sig i konjunkturellbalans, dvs. ett tillstånd då varken hög- eller lågkonjunktur kan
sägas råda. Arbetslösheten uppgår till strax över 6 procent och KPIX-inflationen
(dvs. inflationen exklusive hushållens räntekostnader) ligger stabil på strax under 2
procent. Höjda räntor drar dock upp tillväxttakten för KPI. Samtidigt växer BNP
årligen med drygt 2 procent. Utvecklingen under dessa år ska inte uppfattas som
en prognos utan som ett resultat av de antaganden som gjorts, bland annat då vad
gäller utveckling av produktivitet och arbetsmarknad.
I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska ekonomin snabbt. Inte minst
investeringarna och den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis höga
tillväxttal. När den konjunkturella återhämtningen är över och konjunkturell
balans har nåtts antas tillväxten i investeringarna bli mer normal. Däremot
fortsätter den offentliga konsumtionen och inte minst den kommunala
konsumtionen att växa i snabb takt. Bakgrunden är en fortsatt mycket snabb
befolkningstillväxt.
Mellan åren 2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 1,3
procent per år. Det är tre gånger så snabbt som genomsnittet för de senaste tre
decennierna. Den främsta förklaringen till denna skillnad en fortsatt mycket
omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande befolkningen innebär att
kommunala verksamheter i form av skola, vård och omsorg behöver växa snabbt.
Under den konjunkturella återhämtningen 2015 och 2016 ökar sysselsättningen
och därmed skatteunderlaget snabbt. Kommunernas och landstingens
skatteinkomster kan då ganska väl matcha de kostnadskrav som befolkningsutvecklingen ställer. Med den mer dämpade tillväxt i sysselsättning och
skatteunderlag som följer efter att konjunkturell balans har nåtts är denna
ekvation inte lika lätt att lösa. Kommunerna och landstingen tvingas då till
betydande skattehöjningar i våra beräkningar för att intäkterna ska fås att täcka
1

Ekonomirapporten, oktober 2015 SKL
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kostnaderna. Jämfört med i dag beräknas utdebiteringen sammantaget höjas med
1 krona och 92 öre fram till 2019.
Avtagande skatteunderlagstillväxt efter 2016
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som
beskrivs i Ekonomirapporten oktober 2015.
Den 10 september presenterade Skatteverket ett andra preliminärt taxeringsutfall
för inkomståret 2014. Det indikerar en skatteunderlagstillväxt på drygt tre procent
förra året, vilket är i linje med SKL:s prognos. Att skatteunderlagstillväxten tilltar i
år jämfört med 2014 beror främst på att både löner och pensioner stiger mer, men
också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler. Förra året höll
höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av att
avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Det betyder att den
underliggande ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som
neutraliseras via det generella statsbidraget, inte stiger lika brant. Nästa år medför
tilltagande ökningstakt för arbetade timmar och pensionsinkomster att
skatteunderlagstillväxten accelererar ytterligare och beräknas visa den största
ökningen sedan år 2008. SKL:s beräkningar utgår från att den pågående
konjunkturuppgången leder till att ekonomin kommer i balans 2016. Därefter ger
visserligen extrajobben viss draghjälp åt syssel-sättningsutvecklingen, men
arbetade timmar väntas trots det inte öka lika snabbt som under
konjunkturuppgångens slutfas. Efter 2016 räknar vi också med att inkomsterna av
arbetslöshetsersättningar minskar och en snabbare ökning av grundavdragen. Det
är de viktigaste förklaringarna till att skatteunderlaget växer långsammare från och
med 2017.
Utvecklingen framöver ter sig alltmer ohållbar
SKL:s bild av utvecklingen fram till 2019 är oroande. Kommunsektorns totala
kostnader beräknas öka i löpande priser med cirka 270 miljarder kronor mellan
2014 och 2019. För att inte resultatet ska försämras i någon större utsträckning
måste således intäkterna öka i motsvarande omfattning. Det viktigaste bidraget är
ökningen av skatteunderlaget. Därutöver krävs ytterligare åtgärder som stärker
intäkterna. Kalkylen utgår ifrån att staten höjer statsbidragen framöver med 2
procent per år i fasta priser från och med 2017, något som är i enlighet med en
långsiktig historisk trend. Därutöver krävs skattehöjningar på närmare 2 kronor
för att få ihop kalkylen. Frågan är om en sådan utveckling är hållbar.
För att undvika skattehöjningar i denna storleksordning krävs att kommuner och
landsting hittar nya vägar att klara sina åtaganden. Även staten bör bidra, genom
att ge bättre planeringsförutsättningar. Det kommuner och landsting behöver är
långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar samt generella statsbidrag som
inte urholkas2.
2.2

Befolkningsutveckling

SKL och SCB har reviderat befolkningsprognos, med en betydligt större
invandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och
att skatteunderlaget därmed blir större. Men den positiva effekten begränsas av att
2

Ekonominytt16, 2015-10-08, SKL
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flyktinginvandrare har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.
Flyktingmottagandet och en därmed större befolkning innebär också ökade
kostnader för kommuner och landsting. Dessa kostnadsökningar är under de
närmaste åren betydligt större än de intäktstillskott som uppstår i form av ökade
skatteinkomster. Detta sätter en betydande press på kommunernas och
landstingens ekonomi de närmaste åren3.
Inkomstutjämningsbidraget fördelas mellan landstingen baseras på antal invånare
1 november föregående år. En förutsättning för en positiv utveckling av bidraget
är att länets befolkning måste procentuellt öka mer än rikets för att inte de
invånarrelaterade bidragen ska urholkas. Tabellen nedan visar antal invånare i
Kronobergs län och riket samt procentuell förändring mellan åren. Av tabellen
framgår det att förändringen är lägre i Kronoberg jämfört med riket vilket
påverkar inkomstutjämningsbidraget negativt för Region Kronoberg.
TABELL: Kronoberg läns befolkningsutveckling i förhållande till riket
Antal inv 1 nov år -1
Kronoberg
Riket
Förändring,
-Kronoberg
-Riket

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
183 872 184 564 185 695 187 004 188 793 191 019
193 560
196 111
9 408 320 9 476 105 9 546 448 9 633 589 9 737 559 9 868 856 10 017 061 10 166 440
0,43%
0,82%

0,38%
0,72%

0,61%
0,74%

0,70%
0,91%

0,96%
1,08%

1,18%
1,35%

1,33%
1,50%

1,32%
1,49%

Källa: Prognos enligt SKL i oktober 2015

3

Ekonomirapporten oktober 2015, SKL
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3 Region Kronobergs finansiering 2016-2018
Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2016 och plan 2017-2018 framgår av
sammanställningen nedan och utgår ifrån aktuella förutsättningar i oktober 2015.
Då det inte finns någon antagen budget i juni att jämföra med sker jämförelsen
mellan prognosen för 2015 och budgetunderlag 2016-2018. Budget 2016 innebär
att finansieringen stärkts med 256 mkr jämfört med prognosen från
delårsrapporten i augusti 2015. 215 mkr hänför sig till ökade skatteintäkter mellan
åren. Utjämningssystemet beräknas ge 35 mnkr mer i intäkter. Finansiella intäkter
och kostnader beräknas bli 2 mnkr bättre för 2016 jämfört med 2015. Generella
statsbidrag ökar med 3 mnkr jämfört med 2015.
TABELL: Finansiering 2016-2018, jämfört med utfall 2014 och prognos 2015
Finansiering (miljoner kronor)

Utfall Prognos
2014
2015

Skatteintäkter, varav:

3 847

*Preliminärskatt

3 852

Budget
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

4 127

4 149

4 342

4 525

4 723

4 130
18

4 350

4 525

4 723

-5

4 129
-2

Utjämningsystemet, varav:

537

602

610

637

667

678

*Inkomstutjämningsbidrag

707

802

794

848

882

922

*Kostnadsutjämningsavgift

-169

-165

-164

-164

-170

-179

*Avräkning skatteintäkter

*Strukturbidrag

-7

46

46

46

44

45

45

*Regleringsavgift

-47

-81

-66

-91

-89

-111

Generella statsbidrag, varav:

417

429

406

432

414

414

*Bidrag läkemedelsförmånen

417

429

406

413

414

414

*Övriga generella statsbidrag

0

0

0

19

0

0

4 801

5 158

5 165

5 412

5 606

5 816

-5

-25

-25

-17

-53

-87

26
-6

15

9

2

9

9
2

9
2

9
2

4 815

5 150

5 158

5 406

5 565

5 740

S:a skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella inäkter och kostnader
Årets finansiella kostnad pensioner
Effekt sänkt diskonteringsränta pensioner
Avkastning pensionsförvaltningen
Övrigt finansnetto

Total finansiering

3.1

Skatteintäkter

Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala
intäkter. Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den
skattesats som fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.
För att kunna uppfylla regionfullmäktiges resultatmål och genomföra planerade
stora investeringsvolymer, krävs en resultatnivå på drygt 100 miljoner kronor.
Skattesats föreslås vara oförändrad med 11,60 procent.
Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån regeringens fastställda
uppräkningsfaktorer i oktober 2015 och enligt SKLs prognos.
3.2

Utjämningssystemet

Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i oktober 2015
och tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2016 fastställs i december 2015.
Totalt för 2016 erhålls preliminärt 637 miljoner kronor för utjämningen det är 35
mkr högre än prognosen för 2015. Utjämningen för 2016 påverkas av Region
Finansplan 2016 27 oktober
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Kronobergs förändringar i skatteunderlag, kostnadsstrukturen och förslag enligt
regeringens budgetproposition.
3.3

Generella statsbidrag

Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med
samordnade och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet.
Dessutom avser regeringen att i samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt
hållbar hantering av statens bidrag till landstingen för kostnaderna för
läkemedelsförmånen. Bidragsnivå 2015 uppgår till 22 483 miljoner kronor. I
beloppet ingår ett bidrag om 840 miljoner avseende Hepatit C, som är ett
smittskyddsläkemedel. Anslaget föreslås öka med 874 miljoner 2016. Även för
2017–2019 beräknas anslaget öka. Regeringen har i sin budgetproposition ett lägre
belopp och SKL rekommenderar därför en försiktighet i budgetering av
läkemedelsförmånen. Kostnadsfria läkemedel för personer under 18 år införs och
kostnadsfria preventivmedel för personer under 21 införs, båda dessa finansieras
inom läkemedelsförmånen.
Kostnadsfri mammografi för kvinnor mellan 40–74 år och kostnadsfri tandvård
upp till 23 års kompenseras i det generella statsbidraget.
Avgiftsfri vård för personer över 85 år kompenseras i det generella statsbidraget.
3.4

Finansiella intäkter och kostnader

Budgeten för finansiella kostnader åren 2016-2018 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för
respektive år. Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och
basbeloppsuppräkningar. För 2016 budgeteras den finansiella kostnaden för
pensioner till 17 miljoner kronor. Avkastning för placerade medel för att säkra
utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 9 miljoner kronor per
år för perioden.
Övrigt finansnetto avser framförallt ränteintäkter på likvida medel, avkastning
överlikviditetsförvaltningen och ränta revers gällande Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag, LÖF.
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3.5

Riktade bidrag enligt regeringens budgetproposition4

Regeringens budgetproposition innehåller förslag om riktade satsningar. Bidraget
för läkemedelsförmånen budgeteras under generella statsbidrag. Region
Kronobergs har budgeterat för följande specialdestinerade statsbidrag.

Professionsmiljard

Ersätter de tidigare tillgänglighetssatsningarna. Rätt användning av
professionernas kompetens ska påverka landstingens kompetensförsörjning i rätt
riktning. Bättre administrativt stöd för professionerna, mer effektiv och
ändamålsenlig organisering av arbetsfördelning och arbetssätt samt förbättrade
förutsättningar för planering av kompetensförsörjningen. Professionernas resurser
kan användas mer effektivt. 1 miljard per år under perioden 2016–2019.

Generell förstärkning

Med riktade bidrag förstärker regeringen engångsvis hälso- och sjukvården med 1
miljard 2016. I finansplanen budgeteras och redovisas detta under 2016 på
finansiering enligt anvisning från SKL. Detta bidrag övergår från 2017 till
generellt statsbidrag med 500 miljoner kronor per år.

Psykisk ohälsa bland barn och unga

280 miljoner satsas 2016–2019 på psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen ska
användas till att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete samt stimulera nya
initiativ.

Glasögonbidrag

Bidrag till glasögon för barn och unga 0-19 år med 120 miljoner per år. Innebär
åldershöjning av subvention från nuvarande 7 år till 19 år.

Kortare väntetider i cancervården

Regeringen avsätter 500 miljoner kronor per år 2015–2018 för att korta
väntetiderna inom cancervården och minska regionala skillnader. Syftet är mer
jämlik cancervård. Dessa medel annonserades i vårpropositionen.

Sjukskrivningsmiljarden och rehabgarantin

Sjukskrivningsmiljarden fortsätter över 2016 och rehabiliteringsgarantin sänks
från 750 miljoner till 500 miljoner.

4

Ekonominytt 14/2015, SKL
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4 Ändrade förutsättningar jämfört med tidigare
budgetunderlag
Region Kronobergs budgetprocess utgår från att i så god tid som möjligt ge
verksamheterna besked om vilka riktlinjer och ramar som gäller för verksamheten
kommande år. Sedan budgetförslaget i oktober har vissa förutsättningar ändrats,
vilket innebär en förändring av nettokostnaderna.
Främst påverkar ny prognos för pensionskostnader som visar på minskade
kostnader för 2016, ökade kostnader för premier till LÖF samt lägre avskrivningar
än tidigare budgeterat.
Prognos över Kronobergs skatteunderlag visar vissa förändringar jämfört med
tidigare budgetunderlag. Skatteintäktsprognosen har i oktober försämrats med 12
mnkr, inkomstutjämning med 1 mnkr och kostnadsutjämningen har försämrats
med 4 mkr. Reglering-och strukturbidrag har förbättrats med 15 mnkr. Tabellen
nedan visar förändringar av verksamhetens nettokostnader samt förändring av
finansieringen under perioden 2016-2018 jämfört med tidigare budgetunderlag
(oktober 2015).
TABELL: Förändringar av verksamhetens nettokostnad respektive finansiering 2016-2018
jämfört med tidigare budgetunderlag (oktober 2015)
Förändringar jämfört med tidigare budgetunderlag,

2016

2017

Kostnadsfri mammografi - kompensation minskade patientavgifter(generellt statsbidrag)

1,9

3,8

3,8

Kostnadsfri tandvård tom 21 år (23 år)- kompensation minskade patientavgifter(generellt statsbidrag)

0,0

5,3

10,9

Sänkt högkostnadsskydd för 85 år + kompensation minskade patientavgifter(generellt statsbidrag)

0,0

3,8

3,8

Normer och vävnader (avslut generellt statsbidrag)

0,0

0,0

-0,9

47,4

47,4

47,4

3,2

3,2

3,2

19,0

0,0

0,0

-1,1

-1,1

-1,1

-2,6

-2,6

-2,6

Pensionskostnader - ny pensionsprognos oktober 2015

-6,0

-15,0

10,0

Avskrivningar

-4,0

-44,0

-27,0

4,0

5,0

6,0

Finansieringsbehov vårdval när sjukskrivningsmiljarden upphör enligt budget 2015-2017

-11,0

0,0

0,0

Fria läkemedel under 18 år, ska fördelas mellan HSN och Vårdval (i Läkemedelsförmånen)

6,7

7,9

7,9

-47,4

-47,4

-47,4

-3,2

-3,2

-3,2

3,7

3,7

3,7

10,6

-33,2

14,5

-12,0

-11,0

4,0

-1,0

-11,0

-10,0

mnkr

2018

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Ramflytt av Privata Vårdgivare från RS - enligt beslut i RF 2015-10-28
Ramflytt för personalkostnader pga omorgansaitionen från RS- enligt beslut i RF 2015-10-28
Generell förstärkning (intäkten flyttad till finansiering enligt SKL:s rekommendation)

Trafiknämnd
Ramflytt till Regionstyrlesen enligt beslut i RF 2015-10-28

Regional utvecklingsnämnd
Ramflytt till regionstyrelsen enligt beslut i RF 2015-10-28

Regionstyrelsen

Ökade premier LÖF -prognos i oktober 2015

Ramflytt av Privata Vårdgivare till HSN - enligt beslut i RF 2015-10-28
Ramflytt för personalkostnader pga omorgansaitionen till HSN - enligt beslut i RF 2015-10-28
Ramflytt från RUN, TN för Regionservice verksamhet - enligt beslut i RF 2015-10-28
Summa förändring verksamhetens nettokostnad

Finansiering
Skattteunderlag
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning

-4,0

-4,0

-7,0

Reglerings- och strukturbidrag

15,0

38,0

42,0

Generell förstärkning (flyttad till finansiering enlgt SL:s rekommendation)

19,0

Läkemedelsförmånen

-1,0

4,0

4,0

Finansiell kostnad, pensioner

10,0

5,0

-1,0

Summa förändring finansiering

26,0

21,0

32,0

Resultatförändring

15,4

54,2

17,5
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4.1

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen 2016 förväntas bli 5,3 procent jämfört med
prognosen 2015(delårsrapport augusti 2015). Finansieringen förväntas öka med
4,9 procent under 2016 jämfört med prognos 2015.
DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader samt skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag 2012-2018

*I förutsättningarna ingår effektiviseringskrav för 2018 på 32 miljoner kronor.

Diagrammet visar att nettokostnadsutvecklingen i procent under perioden 20152018 överstiger den procentuella ökningen av skatter, utjämning och bidrag.

5 Investeringsram
Förslaget till investeringsram för 2016 är 532 miljoner kronor.
Investeringsnivån för planperioden visar på stora investeringar den närmaste
femårsperioden. Det påverkar avskrivningarna som då ökar och utgör en större
andel av verksamhetens nettokostnad. Planerad nivå på resultatet och
avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i genomsnitt på 39 procent.
Det långsiktiga målet är självfinansiering5, det vill säga en finansieringsgrad på 100
procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför avgöranden för att de
finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora. En resultatnivå på 100-120
miljoner kronor de kommande åren är därför nödvändig.

5

Med självfinansiering avses att inte behöva ta av befintliga bankmedel eller låna. Det innebär
en investeringsnivå som motsvarar årets avskrivningar tillsammans med utrymme i resultatet.

626

Sida 11 av 13

REGION KRONOBERG

TABELL: Investeringsram och självfinansieringsgrad
Budgeterat resultat
avskrivningar
Summa
Fastigheter
Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar
Investering medicinteknik (MT) återanskaffning
Investering informationsteknik (IT)
Inventarier intäktsfinansierad verksamhet
Övriga inventarier
Summa
Självfinansieringsgrad
Snitt

2016
47
197
244
398
43
36
23
15
17
532
46%

2017
26
197
223
729
28
36
33
15
17
858
26%

2018
0
214
214
519
64
37
24
15
17
676
32%
33%

6 Finansiella mål
Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen ligger till grund för den
ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och
intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella planeringen
innehålla en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de
svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.
Förslag till finansiella mål:


Resultatmål – det långsiktiga målet är att resultatet i förhållande till skatter
samt generella statsbidrag och utjämning, ska uppgå till i genomsnitt minst
2 procent. Syftet med målet är att skapa en god ekonomisk hushållning
med en hög grad av självfinansiering av nyinvesteringar samt beredskap
inför kommande pensionsavgångar och konjunktursvängningar. För 2016
är förslaget 0,9 procent för 2017, 0,5 procent och för 2018, 0,0 procent.
För att uppnå det långsiktiga målet krävs att resultatet 2019 och
kommande år överstiger 2 procent.



Finansiering av investeringar – målet är att investeringar långsiktigt ska
vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av
investeringar långsiktigt ska vara 100 procent. Syftet med målet är att inte
lånefinansiera nyinvesteringar. För 2016 är förslaget 46 procent i
självfinansieringsgrad, 2017 26 procent och 2018 32 procent. För att
uppnå det långsiktiga målet krävs av resultatet 2019 och kommande år
överstiger 2 procent.



Likviditet – Region Kronobergs genomsnittliga likviditet ska motsvara 3
månaders betalningsberedskap. Det motsvarar i 2015 års nivå minst 700
miljoner kronor i likviditet. För 2015 är genomsnittslikviditeten ca 1300
mnkr. Syftet med målet är att säkerställa att Region Kronoberg har en god
betalningsförmåga.

TABELL: Budgeterat resultat 2016-2018 i förhållande till skatter och generella statsbidrag

Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Resultat
47
26
0
Resultat i förh till skatt & stb
0,9%
0,5%
0
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7 Resultatbudget
Resultatet visar hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Region
Kronobergs budget för år 2016 ger ett resultat på 47 miljoner kronor, se
resultatbudget för planperioden.
TABELL: Resultatbudget 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015
RESULTATBUDGET (mnkr)
Verksamhetens intäkter och kostnader, netto*
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader*
-varav finansiell del pensioner
SUMMA FINANSIERING

Utfall

Budget

Budget

Plan

2014

2015

2016

2017

2018

-4 480

-4 865

-5 162

-5 342

-5 558

-186

-212

-197

-197

-214

7

0

0

0

0

-4 659

-5 077

-5 359

-5 539

-5 772

3 847

4 149

4 342

4 525

4 723

954

1 016

1 069

1 081

1 092

42

26

12

12

12

-28

-33

-18

-54

-88

-18

-25

-17

-53

-87

4 815

5 158

5 406

5 565

5 740

156

81

47

26

Effek tiviseringsbehov
ÅRETS RESULTAT*

Plan

32
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Fastställande av Finansplan 2016 med plan 2017-2018 samt
uppdatering av Budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 Region
Kronoberg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Finansplan för 2016 samt uppdatera regionstyrelsens förslag till Budget 2016 med
flerårsplan 2017-2018 utifrån nya förutsättningar enligt finansplanen, vilket innebär:
att fastställa Region Kronobergs driftbudgetram 5 334 mnkr, finansiering till 5 406 mnkr och
investeringsram 532 mnkr för år 2016.
att fördela driftbudgetram 2016 på 5 334 mnkr enligt följande:
– hälso- och sjukvårdsnämnd 3 527 mnkr
– trafiknämnd 301 mnkr
– regional utvecklingsnämnd 48 mnkr
– kulturnämnd 51 mnkr
– styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
– regionstyrelsen 1 257 mnkr, varav:
– vårdval 855 mnkr
– regionservice 30 mnkr
– regionstab 68 mnkr
– regiongemensamt 272 mnkr
– förtroendemannaorganisation 32 mnkr
– generell prisuppräkning 140 mnkr (som fördelas senare)
att utifrån finansplan fastställa finansiella mål för 2016-2018:
– Resultatmål 2016 1,3 %, 2017 1,2 % och för 2018 0,3 %.
– Självfinansieringsgrad investeringar 2016 50 %, 2017 31 % och 2018 34 %.
– Likviditet 2016-2018 som lägst 700 mnkr.
– Pensionsförvaltning – över minst 3 procent.

629

– Självfinansieringsgrad Länstrafiken – Region Kronobergs målsättning är att kollektivtrafiken
totalt sett för samtliga trafikslag ska självfinansieras till minst 50 procent under 2016-2018.

Sammanfattning
Förslaget till finansplan har arbetats fram baserat på uppdaterade planeringsförutsättningar
avseende skatteunderlagsutveckling, utjämningssystem, befolkningsutveckling, pensionsprognos
samt regeringens budgetproposition för 2016. Jämfört med tidigare budgetförslag i
Regionstyrelsen i oktober 2015 noteras förändringar som får konsekvenser för såväl
nettokostnadsram, finansiering och resultatnivå för planperioden 2016-2018.
Främst påverkar ny prognos för pensionskostnader som visar på minskade kostnader för 2016,
ökade kostnader för premier till LÖF samt lägre avskrivningar än tidigare budgeterat.
Prognos över Kronobergs skatteunderlag visar vissa förändringar jämfört med tidigare
budgetunderlag. Skatteintäktsprognosen har i oktober försämrats med 12 mnkr, inkomstutjämning
med 1 mnkr och kostnadsutjämningen har försämrats med 4 mkr. Reglering-och strukturbidrag
har förbättrats med 15 mnkr. I finansplanen finns en tabell som beskriver förändringarna jämfört
mot tidigare budgetförslag.
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de
trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet.
Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till
2018. Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad
som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en
långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Suzanne Frank
Sven Sunesson
Eva Johnsson
Yngve Filipsson
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1 Sammanfattning
Förslag till Finansplan 2016 har arbetats fram baserat på uppdaterade
planeringsförutsättningar avseende skatteunderlagsutveckling, utjämningssystem,
befolkningsutveckling samt regeringens budgetproposition för 2016.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en miljard avsätts från 2016 för att
höja kvaliteten och förbättra professionernas kompetens. Regeringen förstärker
även engångsvis hälso- och sjukvården med 1 miljard 2016.
Oförändrad skattesats föreslås med 11,60 procent. Finansieringen för 2016
uppgår totalt till 5 406 miljoner kronor.
Resultatutveckling blir för planperioden:
TABELL: Resultatutveckling 2014-2018

Budgeterat resultat för 2016 är 71 mnkr, vilket innebär att Region Kronoberg inte
når finansiellt resultatmål motsvarande ett positivt resultat om 2 procent av
skatteintäkter och statsbidrag. En revidering av resultatmålet till 1 procent för
planperioden föreslås.
Självfinansieringsgraden av investeringar är enligt budgeten 50 procent för 2016.
Nettokostnadsutvecklingen förväntas bli 4,8 procent under 2016, finansieringen
förväntas däremot endast öka med 4,9 procent.

Finansplan 2016 Alliansen 3 nov
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2 Planeringsförutsättningar
Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som
kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade
intäkter sätter gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Anpassning till
angivna ekonomiska ramar är överordnat vid en eventuell målkonflikt med
verksamhetens omfattning. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
I finansplanen fastställer fullmäktige finansiella ramar, skattesats samt
resultatbudget. Skattesatsen förslås bli oförändrad för 2016 det vill säga 11,60
kr/skattekrona.
2.1

Den samhällsekonomiska utvecklingen1

Den svenska ekonomin befinner sig sedan ett par år tillbaka i en
konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan växer snabbt och BNP beräknas
såväl i år som nästa år öka med drygt 3 procent. Tillväxten i den svenska
ekonomin gör att sysselsättningen växer snabbt och arbetslösheten gradvis pressas
tillbaka. I slutet av nästa år beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturell
balans. Arbetslösheten har då nått ner mot 6,5 procent och inflationstalen, enligt
KPI, ligger nära 2 procent.
De följande åren (dvs. åren 2017–2019) beräknas den svenska ekonomin befinna
sig i konjunkturellbalans, dvs. ett tillstånd då varken hög- eller lågkonjunktur kan
sägas råda. Arbetslösheten uppgår till strax över 6 procent och KPIX-inflationen
(dvs. inflationen exklusive hushållens räntekostnader) ligger stabil på strax under 2
procent. Höjda räntor drar dock upp tillväxttakten för KPI. Samtidigt växer BNP
årligen med drygt 2 procent. Utvecklingen under dessa år ska inte uppfattas som
en prognos utan som ett resultat av de antaganden som gjorts, bland annat då vad
gäller utveckling av produktivitet och arbetsmarknad.
I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska ekonomin snabbt. Inte minst
investeringarna och den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis höga
tillväxttal. När den konjunkturella återhämtningen är över och konjunkturell
balans har nåtts antas tillväxten i investeringarna bli mer normal. Däremot
fortsätter den offentliga konsumtionen och inte minst den kommunala
konsumtionen att växa i snabb takt. Bakgrunden är en fortsatt mycket snabb
befolkningstillväxt.
Mellan åren 2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige med i genomsnitt 1,3
procent per år. Det är tre gånger så snabbt som genomsnittet för de senaste tre
decennierna. Den främsta förklaringen till denna skillnad en fortsatt mycket
omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande befolkningen innebär att
kommunala verksamheter i form av skola, vård och omsorg behöver växa snabbt.
Under den konjunkturella återhämtningen 2015 och 2016 ökar sysselsättningen
och därmed skatteunderlaget snabbt. Kommunernas och landstingens
skatteinkomster kan då ganska väl matcha de kostnadskrav som befolkningsutvecklingen ställer. Med den mer dämpade tillväxt i sysselsättning och
skatteunderlag som följer efter att konjunkturell balans har nåtts är denna
ekvation inte lika lätt att lösa. Kommunerna och landstingen tvingas då till
betydande skattehöjningar i våra beräkningar för att intäkterna ska fås att täcka
1

Ekonomirapporten, oktober 2015 SKL
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kostnaderna. Jämfört med i dag beräknas utdebiteringen sammantaget höjas med
1 krona och 92 öre fram till 2019.
Avtagande skatteunderlagstillväxt efter 2016
Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som
beskrivs i Ekonomirapporten oktober 2015.
Den 10 september presenterade Skatteverket ett andra preliminärt taxeringsutfall
för inkomståret 2014. Det indikerar en skatteunderlagstillväxt på drygt tre procent
förra året, vilket är i linje med SKL:s prognos. Att skatteunderlagstillväxten tilltar i
år jämfört med 2014 beror främst på att både löner och pensioner stiger mer, men
också på att skatteunderlaget påverkas av ändrade avdragsregler. Förra året höll
höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av att
avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Det betyder att den
underliggande ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som
neutraliseras via det generella statsbidraget, inte stiger lika brant. Nästa år medför
tilltagande ökningstakt för arbetade timmar och pensionsinkomster att
skatteunderlagstillväxten accelererar ytterligare och beräknas visa den största
ökningen sedan år 2008. SKL:s beräkningar utgår från att den pågående
konjunkturuppgången leder till att ekonomin kommer i balans 2016. Därefter ger
visserligen extrajobben viss draghjälp åt syssel-sättningsutvecklingen, men
arbetade timmar väntas trots det inte öka lika snabbt som under
konjunkturuppgångens slutfas. Efter 2016 räknar vi också med att inkomsterna av
arbetslöshetsersättningar minskar och en snabbare ökning av grundavdragen. Det
är de viktigaste förklaringarna till att skatteunderlaget växer långsammare från och
med 2017.
Utvecklingen framöver ter sig alltmer ohållbar
SKL:s bild av utvecklingen fram till 2019 är oroande. Kommunsektorns totala
kostnader beräknas öka i löpande priser med cirka 270 miljarder kronor mellan
2014 och 2019. För att inte resultatet ska försämras i någon större utsträckning
måste således intäkterna öka i motsvarande omfattning. Det viktigaste bidraget är
ökningen av skatteunderlaget. Därutöver krävs ytterligare åtgärder som stärker
intäkterna. Kalkylen utgår ifrån att staten höjer statsbidragen framöver med 2
procent per år i fasta priser från och med 2017, något som är i enlighet med en
långsiktig historisk trend. Därutöver krävs skattehöjningar på närmare 2 kronor
för att få ihop kalkylen. Frågan är om en sådan utveckling är hållbar.
För att undvika skattehöjningar i denna storleksordning krävs att kommuner och
landsting hittar nya vägar att klara sina åtaganden. Även staten bör bidra, genom
att ge bättre planeringsförutsättningar. Det kommuner och landsting behöver är
långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar samt generella statsbidrag som
inte urholkas2.
2.2

Befolkningsutveckling

SKL och SCB har reviderat befolkningsprognos, med en betydligt större
invandring än tidigare. Det innebär att arbetskraften och sysselsättningen ökar och
att skatteunderlaget därmed blir större. Men den positiva effekten begränsas av att
2

Ekonominytt16, 2015-10-08, SKL
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flyktinginvandrare har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.
Flyktingmottagandet och en därmed större befolkning innebär också ökade
kostnader för kommuner och landsting. Dessa kostnadsökningar är under de
närmaste åren betydligt större än de intäktstillskott som uppstår i form av ökade
skatteinkomster. Detta sätter en betydande press på kommunernas och
landstingens ekonomi de närmaste åren3.
Inkomstutjämningsbidraget fördelas mellan landstingen baseras på antal invånare
1 november föregående år. En förutsättning för en positiv utveckling av bidraget
är att länets befolkning måste procentuellt öka mer än rikets för att inte de
invånarrelaterade bidragen ska urholkas. Tabellen nedan visar antal invånare i
Kronobergs län och riket samt procentuell förändring mellan åren. Av tabellen
framgår det att förändringen är lägre i Kronoberg jämfört med riket vilket
påverkar inkomstutjämningsbidraget negativt för Region Kronoberg.
TABELL: Kronoberg läns befolkningsutveckling i förhållande till riket
Antal inv 1 nov år -1
Kronoberg
Riket
Förändring,
-Kronoberg
-Riket

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
183 872 184 564 185 695 187 004 188 793 191 019
193 560
196 111
9 408 320 9 476 105 9 546 448 9 633 589 9 737 559 9 868 856 10 017 061 10 166 440
0,43%
0,82%

0,38%
0,72%

0,61%
0,74%

0,70%
0,91%

0,96%
1,08%

1,18%
1,35%

1,33%
1,50%

1,32%
1,49%

Källa: Prognos enligt SKL i oktober 2015

3

Ekonomirapporten oktober 2015, SKL
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3 Region Kronobergs finansiering 2016-2018
Delposterna inom finansieringsbudgeten för 2016 och plan 2017-2018 framgår av
sammanställningen nedan och utgår ifrån aktuella förutsättningar i oktober 2015.
Då det inte finns någon antagen budget i juni att jämföra med sker jämförelsen
mellan prognosen för 2015 och budgetunderlag 2016-2018. Budget 2016 innebär
att finansieringen stärkts med 256 mkr jämfört med prognosen från
delårsrapporten i augusti 2015. 215 mkr hänför sig till ökade skatteintäkter mellan
åren. Utjämningssystemet beräknas ge 35 mnkr mer i intäkter. Finansiella intäkter
och kostnader beräknas bli 2 mnkr bättre för 2016 jämfört med 2015. Generella
statsbidrag ökar med 3 mnkr jämfört med 2015.
TABELL: Finansiering 2016-2018, jämfört med utfall 2014 och prognos 2015
Finansiering (miljoner kronor)

Utfall Prognos
2014
2015

Skatteintäkter, varav:

3 847

*Preliminärskatt

3 852

Budget
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

4 127

4 149

4 342

4 525

4 723

4 130
18

4 350

4 525

4 723

-5

4 129
-2

Utjämningsystemet, varav:

537

602

610

637

667

678

*Inkomstutjämningsbidrag

707

802

794

848

882

922

*Kostnadsutjämningsavgift

-169

-165

-164

-164

-170

-179

*Avräkning skatteintäkter

*Strukturbidrag

-7

46

46

46

44

45

45

*Regleringsavgift

-47

-81

-66

-91

-89

-111

Generella statsbidrag, varav:

417

429

406

432

414

414

*Bidrag läkemedelsförmånen

417

429

406

413

414

414

*Övriga generella statsbidrag

0

0

0

19

0

0

4 801

5 158

5 165

5 412

5 606

5 816

-5

-25

-25

-17

-53

-87

26
-6

15
2

9
9

9
2

9
2

9
2

4 815

5 150

5 158

5 406

5 565

5 740

S:a skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansiella inäkter och kostnader
Årets finansiella kostnad pensioner
Effekt sänkt diskonteringsränta pensioner
Avkastning pensionsförvaltningen
Övrigt finansnetto

Total finansiering

3.1

Skatteintäkter

Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala
intäkter. Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den
skattesats som fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.
För att kunna uppfylla förslaget om 1 procents resultatmål och genomföra
planerade stora investeringsvolymer, krävs en resultatnivå på drygt 50 miljoner
kronor. Skattesats föreslås vara oförändrad med 11,60 procent.
Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån regeringens fastställda
uppräkningsfaktorer i oktober 2015 och enligt SKLs prognos.
3.2

Utjämningssystemet

Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i oktober 2015
och tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2016 fastställs i december 2015.
Totalt för 2016 erhålls preliminärt 637 miljoner kronor för utjämningen det är 35
mkr högre än prognosen för 2015. Utjämningen för 2016 påverkas av Region
Finansplan 2016 Alliansen 3 nov
2015.docx
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Kronobergs förändringar i skatteunderlag, kostnadsstrukturen och förslag enligt
regeringens budgetproposition.
3.3

Generella statsbidrag

Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med
samordnade och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet.
Dessutom avser regeringen att i samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt
hållbar hantering av statens bidrag till landstingen för kostnaderna för
läkemedelsförmånen. Bidragsnivå 2015 uppgår till 22 483 miljoner kronor. I
beloppet ingår ett bidrag om 840 miljoner avseende Hepatit C, som är ett
smittskyddsläkemedel. Anslaget föreslås öka med 874 miljoner 2016. Även för
2017–2019 beräknas anslaget öka. Regeringen har i sin budgetproposition ett lägre
belopp och SKL rekommenderar därför en försiktighet i budgetering av
läkemedelsförmånen. Kostnadsfria läkemedel för personer under 18 år införs och
kostnadsfria preventivmedel för personer under 21 införs, båda dessa finansieras
inom läkemedelsförmånen.
Kostnadsfri mammografi för kvinnor mellan 40–74 år och kostnadsfri tandvård
upp till 23 års kompenseras i det generella statsbidraget.
Avgiftsfri vård för personer över 85 år kompenseras i det generella statsbidraget.
3.4

Finansiella intäkter och kostnader

Budgeten för finansiella kostnader åren 2016-2018 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för
respektive år. Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och
basbeloppsuppräkningar. För 2016 budgeteras den finansiella kostnaden för
pensioner till 17 miljoner kronor. Avkastning för placerade medel för att säkra
utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 9 miljoner kronor per
år för perioden.
Övrigt finansnetto avser framförallt ränteintäkter på likvida medel, avkastning
överlikviditetsförvaltningen och ränta revers gällande Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag, LÖF.
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3.5

Riktade bidrag enligt regeringens budgetproposition4

Regeringens budgetproposition innehåller förslag om riktade satsningar. Bidraget
för läkemedelsförmånen budgeteras under generella statsbidrag. Region
Kronobergs har budgeterat för följande specialdestinerade statsbidrag.

Professionsmiljard

Ersätter de tidigare tillgänglighetssatsningarna. Rätt användning av
professionernas kompetens ska påverka landstingens kompetensförsörjning i rätt
riktning. Bättre administrativt stöd för professionerna, mer effektiv och
ändamålsenlig organisering av arbetsfördelning och arbetssätt samt förbättrade
förutsättningar för planering av kompetensförsörjningen. Professionernas resurser
kan användas mer effektivt. 1 miljard per år under perioden 2016–2019.

Generell förstärkning

Med riktade bidrag förstärker regeringen engångsvis hälso- och sjukvården med 1
miljard 2016. I finansplanen budgeteras och redovisas detta under 2016 på
finansiering enligt anvisning från SKL. Detta bidrag övergår från 2017 till
generellt statsbidrag med 500 miljoner kronor per år.

Psykisk ohälsa bland barn och unga

280 miljoner satsas 2016–2019 på psykisk ohälsa bland barn och unga. Medlen ska
användas till att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete samt stimulera nya
initiativ.

Glasögonbidrag

Bidrag till glasögon för barn och unga 0-19 år med 120 miljoner per år. Innebär
åldershöjning av subvention från nuvarande 7 år till 19 år.

Kortare väntetider i cancervården

Regeringen avsätter 500 miljoner kronor per år 2015–2018 för att korta
väntetiderna inom cancervården och minska regionala skillnader. Syftet är mer
jämlik cancervård. Dessa medel annonserades i vårpropositionen.

Sjukskrivningsmiljarden och rehabgarantin

Sjukskrivningsmiljarden fortsätter över 2016 och rehabiliteringsgarantin sänks
från 750 miljoner till 500 miljoner.

4

Ekonominytt 14/2015, SKL
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4 Ändrade förutsättningar jämfört med tidigare
budgetunderlag
Region Kronobergs budgetprocess utgår från att i så god tid som möjligt ge
verksamheterna besked om vilka riktlinjer och ramar som gäller för verksamheten
kommande år. Sedan budgetförslaget i oktober har vissa förutsättningar ändrats,
vilket innebär en förändring av nettokostnaderna.
Främst påverkar ny prognos för pensionskostnader som visar på minskade
kostnader för 2016, ökade kostnader för premier till LÖF samt lägre avskrivningar
än tidigare budgeterat.
Prognos över Kronobergs skatteunderlag visar vissa förändringar jämfört med
tidigare budgetunderlag. Skatteintäktsprognosen har i oktober försämrats med 12
mnkr, inkomstutjämning med 1 mnkr och kostnadsutjämningen har försämrats
med 4 mkr. Reglering-och strukturbidrag har förbättrats med 15 mnkr. Tabellen
nedan visar förändringar av verksamhetens nettokostnader samt förändring av
finansieringen under perioden 2016-2018 jämfört med tidigare budgetunderlag
(oktober 2015).
TABELL: Förändringar av verksamhetens nettokostnad respektive finansiering 2016-2018
jämfört med tidigare budgetunderlag (oktober 2015)
Förändringar jämfört med tidigare budgetunderlag,

2016

2017

Kostnadsfri mammografi - kompensation minskade patientavgifter(generellt statsbidrag)

1,9

3,8

3,8

Kostnadsfri tandvård tom 21 år (23 år)- kompensation minskade patientavgifter(generellt statsbidrag)

0,0

5,3

10,9

Sänkt högkostnadsskydd för 85 år + kompensation minskade patientavgifter(generellt statsbidrag)

0,0

3,8

3,8

Normer och vävnader (avslut generellt statsbidrag)

0,0

0,0

-0,9

47,4

47,4

47,4

3,2

3,2

3,2

19,0

0,0

0,0

-1,1

-1,1

-1,1

-2,6

-2,6

-2,6

0,3

0,3

0,3

Pensionskostnader - ny pensionsprognos oktober 2015

-6,0

-15,0

10,0

Avskrivningar

-4,0

-44,0

-27,0

mnkr

2018

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Ramflytt av Privata Vårdgivare från RS - enligt beslut i RF 2015-10-28
Ramflytt för personalkostnader pga omorgansaitionen från RS- enligt beslut i RF 2015-10-28
Generell förstärkning (intäkten flyttad till finansiering enligt SKL:s rekommendation)

Trafiknämnd
Ramflytt till Regionstyrlesen enligt beslut i RF 2015-10-28

Regional utvecklingsnämnd
Ramflytt till regionstyrelsen enligt beslut i RF 2015-10-28

Kulturnämnd
Kulturparken

Regionstyrelsen

Ökade premier LÖF -prognos i oktober 2015

4,0

5,0

6,0

Finansieringsbehov vårdval när sjukskrivningsmiljarden upphör enligt budget 2015-2017

-11,0

0,0

0,0

Fria läkemedel under 18 år, ska fördelas mellan HSN och Vårdval (i Läkemedelsförmånen)

6,7

7,9

7,9

-47,4

-47,4

-47,4

-3,2

-3,2

-3,2

3,7

3,7

3,7

10,9

-32,9

14,8

Ramflytt av Privata Vårdgivare till HSN - enligt beslut i RF 2015-10-28
Ramflytt för personalkostnader pga omorgansaitionen till HSN - enligt beslut i RF 2015-10-28
Ramflytt från RUN, TN för Regionservice verksamhet - enligt beslut i RF 2015-10-28
Summa förändring verksamhetens nettokostnad

Finansiering
Skattteunderlag
Inkomstutjämning

-12,0

-11,0

4,0

-1,0

-11,0

-10,0

Kostnadsutjämning

-4,0

-4,0

-7,0

Reglerings- och strukturbidrag

15,0

38,0

42,0

Generell förstärkning (flyttad till finansiering enlgt SL:s rekommendation)

19,0

Läkemedelsförmånen

-1,0

4,0

4,0

Finansiell kostnad, pensioner

10,0

5,0

-1,0

Summa förändring finansiering

26,0

21,0

32,0

Resultatförändring

15,1

53,9

17,2
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4.1

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen 2016 förväntas bli 4,8 procent jämfört med
prognosen 2015(delårsrapport augusti 2015). Finansieringen förväntas öka med
4,9 procent under 2016 jämfört med prognos 2015.
DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader samt skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag 2012-2018

*I förutsättningarna ingår effektiviseringskrav för 2018 på 32 miljoner kronor.

Diagrammet visar att nettokostnadsutvecklingen i procent under perioden 20152018 överstiger den procentuella ökningen av skatter, utjämning och bidrag.

5 Investeringsram
Förslaget till investeringsram för 2016 är 532 miljoner kronor.
Investeringsnivån för planperioden visar på stora investeringar den närmaste
femårsperioden. Det påverkar avskrivningarna som då ökar och utgör en större
andel av verksamhetens nettokostnad. Planerad nivå på resultatet och
avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i genomsnitt på 37 procent.
Det långsiktiga målet är självfinansiering5, det vill säga en finansieringsgrad på 100
procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför avgöranden för att de
finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora.

Med självfinansiering avses att inte behöva ta av befintliga bankmedel eller låna. Det innebär
en investeringsnivå som motsvarar årets avskrivningar tillsammans med utrymme i resultatet.
5
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TABELL: Investeringsram och självfinansieringsgrad
Budgeterat resultat
avskrivningar
Summa
Fastigheter
Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar
Investering medicinteknik (MT) återanskaffning
Investering informationsteknik (IT)
Inventarier intäktsfinansierad verksamhet
Övriga inventarier
Summa
Självfinansieringsgrad
Snitt

2016
71
197
268
398
43
36
23
15
17
532
50%

2017
68
197
265
729
28
36
33
15
17
858
31%

2018
19
214
233
519
64
37
24
15
17
676
34%
37%

6 Finansiella mål
Antaganden om den samhällsekonomiska utvecklingen ligger till grund för den
ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden, både på kostnads- och
intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella planeringen
innehålla en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de
svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.
Förslag till finansiella mål:


Resultatmål – det långsiktiga målet är att resultatet i förhållande till
skatter samt generella statsbidrag och utjämning, ska uppgå till i
genomsnitt minst 1 procent. Syftet med målet är att skapa en god
ekonomisk hushållning med en hög grad av självfinansiering av
nyinvesteringar samt beredskap inför kommande pensionsavgångar och
konjunktursvängningar. För 2016 är förslaget 1,3 procent för 2017, 1,2
procent och för 2018, 0,3 procent.



Självfinansiering av investeringar – målet är att investeringar långsiktigt
ska vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av
investeringar långsiktigt ska vara 100 procent. Syftet med målet är att inte
lånefinansiera nyinvesteringar. För 2016 är förslaget 50 procent i
självfinansieringsgrad, 2017 31 procent och 2018 34 procent. För att
uppnå det långsiktiga målet krävs av resultatet 2019 och kommande år
överstiger 2 procent.



Likviditet – Region Kronobergs genomsnittliga likviditet ska motsvara 3
månaders betalningsberedskap. Det motsvarar i 2015 års nivå minst 700
miljoner kronor i likviditet. För 2015 är genomsnittslikviditeten ca 1300
mnkr. Syftet med målet är att säkerställa att Region Kronoberg har en god
betalningsförmåga.



Pensionsförvaltning – Region Kronoberg ska över tid ha en avkastning
på pensionsförvaltningen på 3 procent.
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Självfinansieringsgrad Länstrafiken – Region Kronobergs målsättning
är att kollektivtrafiken totalt sett för samtliga trafikslag ska självfinansieras
till minst 50 procent under planperioden.

TABELL: Budgeterat resultat 2016-2018 i förhållande till skatter och generella statsbidrag
Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Resultat
71
68
19
Resultat i förh till skatt & stb
1,3%
1,2%
0,3%

7 Resultatbudget
Resultatet visar hur det egna kapitalet förändras under räkenskapsåret. Region
Kronobergs budget för år 2016 ger ett resultat på 71 miljoner kronor, se
resultatbudget för planperioden.
TABELL: Resultatbudget 2016-2018 jämfört med 2014 och 2015
RESULTATBUDGET (mnkr)
Verksamhetens intäkter och kostnader, netto*
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader*
-varav finansiell del pensioner
SUMMA FINANSIERING
ÅRETS RESULTAT*

Utfall

Budget

Budget

Plan

2014

2015

2016

2017

Plan
2018

-4 480

-4 865

-5 134

-5 256

-5 481

-186

-212

-201

-241

-241

7

0

0

0

0

-4 659

-5 077

-5 335

-5 497

-5 722

3 847

4 149

4 342

4 525

4 723

954

1 016

1 069

1 081

1 092

42

26

12

12

12

-28

-33

-18

-54

-88

-18

-25

-17

-53

-87

4 815

5 158

5 406

5 565

5 740

156

81

71

68

19
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Användning och fördelning av Södra
Regionvårdsnämndens budgetöverskott för åren 2011-2014
samt fortsatt användning av projektmedel 15RK1777
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1777
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-10-20

Regionstyrelsen

Användning och fördelning av Södra
Regionvårdsnämndens budgetöverskott för åren 20112014 samt fortsatt användning av projektmedel

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna Södra Regionvårdsnämndens förslag till användning och fördelning
av budgetöverskott för åren 2011-2014 samt fortsatt användning av projektmedel

Sammanfattning
Under mandatperioden 2011-2014 har de medel som årligen avsatts för Södra
Regionvårdsnämnden och dess kansli, samt de projektmedel som erhållits, inte
förbrukats fullt ut. Stora delar av de medel som finns tillgängliga vid 2014 års
utgång är dock knutna till pågående och beslutade projekt eller så har beslut redan
fattats kring användningen av medlen. Södra Regionvårdsnämndens beslutade
§20/2015 att under förutsättning av huvudmännens godkännande använda
nämndens resterande överskott för åren 2011-2014 i enlighet med framlagt
förslag.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Beslutsförslag Förslag till användning och fördelning av Södra
Regionvårdsnämndens budgetöverskott för åren 2011-2014 samt
fortsatt användning av projektmedel
Protokollsutdrag SRVN §20/2015
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Årsredovisning och revisionsberättelse Alvesta
Samordningsförbund 2014 13/LtK/7
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 13/LtK/7
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-10-26

Regionstyrelsen

Missiv - Årsredovisning och revisionsberättelse Alvesta
Samordningsförbund 2014

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Alvesta Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014

Sammanfattning
Landstinget Kronoberg har tillsammans med Alvesta kommun, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen varit en av fyra huvudmän i Alvesta
Samordningsförbund som bildades 2007. Verksamheten startade 2008 och
målgrupp för verksamheten har varit personer i åldern 16-64 år, med prioritering
på unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, behöver
extra stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden och är aktuella hos minst två av de
ingående huvudmännen.
Alvesta Samordningsförbund avvecklades vid årsskiftet och har genom en
sammanläggning med Växjö Samordningsförbund bildat Samordningsförbundet
Värend från 1 januari 2015 där Region Kronoberg är en av huvudmännen
tillsammans med Alvesta kommun, Växjö kommun, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Alvesta Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2014. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
I revisionsberättelsen påtalar revisorerna vissa brister avseende målformulering och
måluppfyllelse. Vid Region Kronobergs granskning av årsredovisningen
konstateras att det saknas finansiella mål samt att flera mål inte är uppfyllda eller
inte möjliga att följa upp. Målformulering och måluppföljning bedöms som ett
förbättringsområde för verksamheten som fortsätter inom Samordningsförbundet
Värend.
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Alvesta
Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisynpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i
Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 13/LtK/7
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-10-26

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Årsredovisning Alvesta Samordningsförbund 2014 inklusive
revisionsberättelse
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Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds
samordningsförbund 2014 13LTK275
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 13LTK275
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-10-27

Regionstyrelsen

Missiv – Årsredovisning och revisionsberättelse
Markaryds samordningsförbund 2014

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014

Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen en av fyra huvudmän i Markaryds Samordningsförbund.
Samordningsförbundet bildades 2006.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds
kommun, som har kontakt med minst två av de ingående myndigheterna och som
är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till
egenförsörjning.
Markaryds Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2014. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
I underlaget till revisionsberättelsen påtalas vissa brister avseende verifikationers
underlag, momshantering, målformulering och måluppfyllelse. Region Kronberg
vill efter granskning av årsredovisning och underlag påtala följande
förbättringsområden: redovisningsunderlag och klassificering av kostnader,
momshantering som bör ske i samordningsförbundet som är en egen juridisk
enhet samt målformulering och måluppföljning.
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Markaryds Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisynpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att
ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 13LTK275
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-10-27

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Årsredovisning Markaryds samordningsförbund 2014
Revisionsberättelse för Markaryds samordningsförbund
Resultat av granskning av Markaryds samordningsförbund 2014
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Resultat av granskning

Samordningsförbundet i Markaryd
Räkenskapsår
Datum
Från

2014-01-01 - 2014-12-31
7 april 2015
Patrik Hansén, Deloitte AB

Resultaträkning:
Intäkter:
Samordningsförbundet i Markaryd har under året erhållit intäkter på totalt 1 500 tkr från sina
medlemmar (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Markaryds kommun) med en
fjärdedel vardera. Ett överskott på 187 tkr från föregående år gav en total budget på 1 687 tkr för 2014.
Fördelning av medel för finansiell samordning är i enlighet med Lag om finansiell samordning
(2003:1210) 5§.
Intäkterna har fakturerats kommunen och Landstinget under december 2014 (men ej betalats vid
årsskiftet). Intäkter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har betalats till kommunen varför
Samordningsförbundet har en fordran på Kommunen för de intäkterna.
Tidigare års ackumulerade överskott uppgick till 187 tkr och till detta har 138 tkr tillförts ytterligare
under 2014. Förbundet presenterar ett överskott på 138 tkr vilket i enlighet med rekommendation
från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) balanserats till nästkommande år.
Ränteintäkter har för 2014 erhållits med 1 tkr. Avser sparränta på bankkonto. Avstämd mot
kontoutdrag från bank.
Kostnader:
Kostnaderna under året består av projektkostnader, administrationskostnader och arvodeskostnader.
Projektkostnader:
Totala kostnader för projekten uppgår till 1 227 tkr, vilket är 143 tkr mindre än budgeterat. Något
underlag mer än utbetalning av projektbidrag och jämförelse mot budget till Markaryds kommun via
avräkning finns inte i förbundets bokföring. Vi anser att det egentligen inte är utbetalning av ett
projektbidrag utan köp av tjänst. Samordningsförbundet är en egen juridisk person som borde erhålla
en faktura från leverantören (Markaryds kommun) och inte bara en avräkning. Verifikationen
innehåller övergripande vad medlen har använts till, men det finns inga specifikationer till
verifikationen vilket gör det svårt för styrelsen att följa vad pengarna används till. Det gör det även
svårt för oss att uttala oss om det finns verksamhetsfrämmande kostnader. Ej använda projektmedel
balanseras till nästkommande år, se ovan.

Vi kan konstatera att målsättningen var för 2014 att ta in 50 nya deltagare under 2014 utöver de 39
deltagare som fanns vid början av året och budgeten för detta var 1 370 tkr. Uppdelat per deltagare
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är det ca 15,4 tkr per deltagare. Utfallet blev istället 32 nya deltagare till de 39 befintliga och kostnad
om 1 227 tkr. Uppdelat per deltagare är det 17,3 tkr per deltagare. Om budgeterad kostnad per
deltagare uppnåtts hade totalkostnaden för 2014 varit 1 093 tkr, det vill säga 134 tkr lägre än utfallet.
Man kan också vända på det och säga att om 50 nya deltagare tillkommit under 2014 skulle
totalkostnaden blivit 311 tkr ytterligare.
Administrationskostnader:
Administrationskostnaderna uppgår till totalt 60 tkr (50 tkr) och består av ersättning till Markaryds
kommun för administrativa tjänster enligt avtal.
Arvodeskostnader:
Arvodeskostnader avser styrelsearvode, reseersättningar och kostnader i samband med styrelsemöte.
Utbetalning av arvoden och avgifter till Skatteverket sker av kommunen. Kostnaden uppgår till 76 tkr.
Balansräkning:
Tillgångar:
Består av fordringar, fordran moms och bankkonto.
Fordringar:
Posten avser fordringar för intäkter från medlemmar. Eftersom Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan har betalat till kommunen så är fordringarna fördelade enligt följande; Markaryds
Kommun 1 125 tkr.
Fordran moms:
Förbundet har per den 141231 en momsfordran på 40 tkr. Ingen fakturering görs inklusive moms från
förbundet då ingen skyldighet att betala in moms finns, dock betalar man fakturor inklusive moms från
leverantörer. Beslut togs sommaren 2012 om att Samordningsförbund får rätt att lyfta moms. Dock är
det bara ett mindre inköp som har bokats i Förbundets bokföring med moms, för resterande kostnader
har momsen hanterats av Kommunen. Under 2013 och 2014 har moms redovisats felaktigt till
Skatteverket vilket har föranlett förseningsavgifter och räntekostnader, trots att förbundet egentligen
ska ha tillbaka momsmedel.
Bankkonto:
Förbundet har per den 141231 saldo på bankkonto 521 tkr. Avstämt mot kontoutdrag från banken
utan anmärkning.
Eget kapital och skulder:
Skuldsidan består av eget kapital samt kortfristiga skulder.
Eget kapital:
Består av balanserat överskott samt årets överskott, netto 325 tkr som balanseras till nästkommande
år. Är i enlighet med rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).
Kortfristiga skulder:
Avser skulder till Kommunen för projektkostnader (1 227 tkr), administrationskostnader (60 tkr),
arvodeskostnader (76 tkr). Bedöms rimligt mot underlag.
Vi har noterat ett det finns både fordringar och skulder till Markaryds kommun. Dessa borde
nettoredovisas då det är en motpart.
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Intern kontroll:
Attester:
Attestliggare för 2014 finns upprättad.
Styrelsen har beslutat att ordförande och verkställande tjänsteman ska disponera Förbundets
bankkonto två i förening.
Attest sker av verkställande tjänsteman, även för fakturor som kommer till kommunen. Bedöms
korrekt hanterat.
Fakturor och verifikationer:
Läsning av verifikationer och fakturor bedöms ok. Däremot innehåller underlag från Kommunen endast
belopp och vad det avser, inga underliggande underlag finns.

Löpande redovisning:
Tidigare år har revisorerna påpekat att någon egen bokföring för samordningsförbundet inte existerar.
Från och med 2012 finns det en egen bokföring, men i stort sett alla transaktioner (projektkostnader,
styrelsearvoden, sociala avgifter, möteskostnader, medlemsbidrag från Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan mm) hanteras fortfarande av Markaryds kommun. Vi har även noterat att
underlagen till kostnaderna som har bokförts i Samordningsförbundet i många fall inte innehåller
fullständiga uppgifter enligt Lag om kommunal redovisning.
Måluppföljning:
Av förbundsstyrelsen beslutade mål verksamhetsåret 2014;
1. Mer än 15% ska nå egen försörjning med egen försörjning under året. Med egen försörjning
menas arbete, sjukersättning samt studier som är egenfinansierad eller via CSN.
2. 50 nya deltagare ska skrivas in under 2014
3. Mål för 2014 är att alla nya deltagare som skrivs in mellan 2014-01-01 tom 2014-03-31 ska få
ett högre välmående och hälsotillstånd
Slutsats uppfyllda mål;
Mer än 15% ska nå egen försörjning med egen försörjning under året. Med egen försörjning
menas arbete, sjukersättning samt studier som är egenfinansierad eller via CSN.
Utfallet är 33%. Målet är uppfyllt. Noterat att målet för 2013 var 50% och utfallet var då 37%.
50 nya deltagare ska skrivas in under 2014
32 nya deltagare tillkommit under 2014. Målet är inte uppfyllt.
Mål för 2014 är att alla nya deltagare som skrivs in mellan 2014-01-01 tom 2014-03-31 ska få
ett högre välmående och hälsotillstånd
Förbundet har inte kommenterat om målet uppfyllts. Hälsotillståndet bedöms ha ökat då fler har
svarat ett högre hälsotillstånd efter än före. Hur välmåendet är är svårt att utläsa. VI kan inte
uttala oss om målet är uppfyllt.
Av förbundsstyrelsen beslutade finansiella mål verksamhetsåret 2014 ;
3
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1. De finansiella målen för samordningsförbundet bör präglas av att ekonomin skall ge
handlingsfrihet
2. Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. Vid överskott ges en skriftlig
förklaring till varför
Slutsats uppfyllda mål;
De finansiella målen för samordningsförbundet bör präglas av att ekonomin skall ge
handlingsfrihet
Förbundet kommenterar måluppfyllelsen med att varje deltagare fått den insats som den
behöver på grund av att ekonomin gett den handlingsfriheten. Vi kan inte uttala oss om målet är
uppfyllt eftersom det är svårt att mäta.
Det övergripande finansiella målet är en budget i balans.
Tillgängliga medel har inte förbrukats i verksamheten. Målet är inte uppfyllt. Förklaring till detta
är enligt förbundet att kompetens inom projekt Fokus har tillgodosett behovet hos flera
deltagare, så externa insatser har ej behövts i lika stor utsträckning som tidigare. Detta trots att
utfallet av deltagare är betydligt lägre än vad budget är lagd efter.
Slutsats:
RR och BR bedöms som rimliga mot underlag.
Något underlag mer än utbetalning av projektbidrag och jämförelse mot budget till Markaryds
kommun via avräkning finns inte i förbundets bokföring. Vi anser att det egentligen inte är utbetalning
av ett projektbidrag utan köp av tjänst. Samordningsförbundet är en egen juridisk person som borde
erhålla en faktura från leverantören (Markaryds kommun) och inte bara en avräkning. Verifikationen
innehåller övergripande vad medlen har använts till, men det finns inga specifikationer till
verifikationen vilket gör det svårt för styrelsen att följa vad pengarna används till. Det gör det även
svårt för oss att uttala oss om det finns verksamhetsfrämmande kostnader.
Vi kan konstatera att målsättningen var för 2014 att ta in 50 nya deltagare under 2014 utöver de 39
deltagare som fanns vid början av året och budgeten för detta var 1 370 tkr. Uppdelat per deltagare
är det ca 15,4 tkr per deltagare. Utfallet blev istället 32 nya deltagare till de 39 befintliga och kostnad
om 1 227 tkr. Uppdelat per deltagare är det 17,3 tkr per deltagare. Om budgeterad kostnad per
deltagare uppnåtts hade totalkostnaden för 2014 varit 1 093 tkr, det vill säga 134 tkr lägre än utfallet.
Man kan också vända på det och säga att om 50 nya deltagare tillkommit under 2014 skulle
totalkostnaden blivit 311 tkr ytterligare.
Tillgängliga medel har inte förbrukats i verksamheten. Målet är inte uppfyllt. Förklaring till detta är
enligt förbundet att kompetens inom projekt Fokus har tillgodosett behovet hos flera deltagare, så
externa insatser har ej behövts i lika stor utsträckning som tidigare. Detta trots att utfallet av
deltagare är betydligt lägre än vad budget är lagd efter.
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Markaryds samordningsförbund – äskande av
budgetmedel 2016 15RK991
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK991
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-10-22

Regionstyrelsen

Markaryds samordningsförbund – äskande av
budgetmedel 2016

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att utöka ramen för budgetmedel till Markaryds samordningsförbund med 35 000
kronor till totalt 410 000 kronor för 2016

Sammanfattning
Markaryds samordningsförbund har till Region Kronoberg inkommit med
äskande av budgetmedel för år 2016.
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen en av fyra huvudmän i Markaryds Samordningsförbund.
Enligt lag om finansiell samordning §5 ska Försäkringskassan stå för 50% av
kostnaderna för den finansiella samordningen, region/landsting bidra med 25%
och ingående kommuner med 25%. Staten har inför 2016 beslutat om ny
fördelningsmodell och Försäkringskassan har aviserat om en utökning av
budgetmedel för Markaryds samordningsförbund med 70 000 kronor från 2016.
Markaryds kommun har därefter fattat beslut om att utöka budgetmedel för
samordningsförbundet från 375 000 till 410 000 kronor, en ökning med 35 000
kronor som matchar statens utökning av budgetmedel.
Region Kronoberg har innevarande år 2015 avsatt 375 000 kronor i budgetmedel
till samordningsförbundet. Föreslås att Region Kronoberg beslutar att utöka
budgetmedel 2016 med 35 000 kronor till totalt 410 000 kronor.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Avsiktsförklaring från Samordningsförbundet Markaryd
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Samordningsförbundet Värend – äskande av budgetmedel
2016 15RK152
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK152
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-10-22

Regionstyrelsen

Samordningsförbundet Värend – äskande av
budgetmedel 2016

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att tilldela Samordningsförbundet Värend 1 210 057 kronor i budgetmedel för år
2016.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Värend har till Region Kronoberg inkommit med äskande
av budgetmedel för år 2016. Förbundet äskar 1 210 057 kronor från Region
Kronoberg för verksamhetsåret 2016.
Region Kronoberg är tillsammans med Alvesta kommun, Växjö kommun,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av fem huvudmän i
Samordningsförbundet Värend. Enligt lag om finansiell samordning §5 ska
Försäkringskassan stå för 50% av kostnaderna för den finansiella samordningen,
region/landsting bidra med 25% och ingående kommuner med 25%.
Föreslås att Region Kronoberg beslutar att tilldela Samordningsförbundet Värend
1210 057 kronor, inom den av fullmäktige fastställda ramen, i budgetmedel för
2016.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Skrivelse från Samordningsförbundet Värend om äskande av
budgetmedel 2016
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Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg
14LTK766
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK766
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-10-20

Regionfullmäktige

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bilda kommunalförbund tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige:
Region Skåne, Landstinget Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget
Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg,
Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens landsting
att godkänna förslag till förbundsordning
att godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och Västerbottens läns
landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter
tecknar samverkansavtal med berörda landsting
att inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4, vilket utgör
189 128 kronor
att godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till förbundets förfogande
att inbetala 20% av Region Kronobergs andel av förbundets fasta kostnader för
preliminär budget per 5 januari 2016 enligt bilaga 6, vilket utgör 84 000 kronor
att utse en ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige

Sammanfattning
Ett arbete har pågått sedan 2012 om samverkan för den luftburna
ambulanssjukvården. Samverkansavtal har tecknats med samtliga
landsting/regioner. Landstingsstyrelsen beslutade 2014-01-28 § 18 att delta i en
nationell upphandling av ambulansverksamhet med flygplan.
2014 påbörjades ett gemensamt arbete för att bilda ett kommunalförbund för
ambulansflyget i Sverige. Ett förslag till förbundsordning sändes på remiss till
samtliga landsting/regioner och ärendet behandlades av landstingsstyrelsen
§147/2014. Landstinget Kronoberg ställde sig positiv till bildandet av ett
Kommunalförbund för Svenskt ambulansflyg under förutsättning att förslaget till
förbundsordning kompletterades och förtydligades. Utifrån remissyttranden har
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK766
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-10-20

förbundsordningen bearbetats och nu föreligger ett slutligt förslag till
förbundsordning som ska beslutas av landsting/regioner. Kommunalförbundet
bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygverksamheten
och överta befintliga samverkansavtal mellan de 21 landstingen/regionerna och
Västerbotten från den 1 januari 2016. Den ordinarie driftstarten förväntas ske
2018.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga 1 Beslutsförslag för 21 landsting och regioner
Bilaga 2 Samverkansavtal mellan kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg och Västerbottens läns landsting
Bilaga 3 Förbundsordning slutversion våren 2015
Bilaga 4 Andelskapital utifrån folkmängd i riket 31.12.2014
Bilaga 5 Fördelningsmodell våren 2015
Bilaga 6 Preliminär budget 2016 fördelning 20%
Bilaga 7 Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018
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Landstingsstyrelsen
Landstingsfullmäktige

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg.
Inledning.
Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med
ambulansflygplanverksamheten och överta befintligt samverkansavtal mellan de 21
landstingen och Västerbotten från den 1 januari 2016. Den ordinarie driftsstarten förväntas
ske början 2018. Under tiden fortsätter projektledning och uppbyggnaden av
organisationerna så att verksamheten står redo vid ordinarie driftsstart.

Förslag till beslut:
-

-

Att Bilda kommunalförbund tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige.
Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län,
Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget
Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region
Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.
Att godkänna förslag till förbundsordning.
Att godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och Västerbottens läns landsting
om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar
samverkansavtal med berörda landsting .
Att inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4.
Att godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till förbundets förfogande.
Att inbetala 20 % av förbundets fasta kostnader för preliminär budget per 5 januari
2016 enligt bilaga 5b.
Att uppdra till samverkansnämnden att nominera ledamot till förbundets styrelse.

Sammanfattning
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Beslutsunderlag.
Sammanställning av remissvar från i höst
Förslag till förbundsordning.
Förslag till samverkansavtal mellan förbundet och dess medlemmar.
Förteckning över andelskapital för respektive medlem.
Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018.
Prismodell för förbundets fasta kostnader.
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Bakgrund
Nationellt luftburen ambulanssjukvård
Sedan några år tillbaka har de landsting som har eller står i begrepp om att skaffa helikopter
bildat en politisk samordningsgrupp. Den arbetar utifrån intentionerna i utredningen ”vård
på vingar”. Till sin hjälp har den en projektledare och en arbetsgrupp som tar fram förslag
och driver arbetet med nationell samordning utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet har
delats upp i två delar, ett vad avser ambulanshelikopter och ett annat vad avser
ambulansflygplan. Parallellt med detta arbete har sedan ett par år pågått ett Svensk-norskt
projekt med att ta bort gränshinder mellan länderna för medicinskt samarbete inom
ambulanshelikoptersidan. Ett avtal har nyligen slutits länderna emellan och ett gränsråd
bildats för att följa utvecklingen och avtalet. Detta projekt har till 50 % finansierats av EU.
På gruppens initiativ har nyligen samtliga landsting och regioner i Sverige slutit ett
samverkansavtal om den flygplansburna ambulanssjukvården som medger en gemensam
upphandling och koordinering. Västerbottens läns landsting är värd för detta och
organisationen är under uppbyggnad.
Ambulansflyget
Samverkansavtalet har slutits mellan Västerbottens läns landsting och Sveriges 21
landsting/regioner om gemensam upphandling av ambulansflygplan. Upphandlingen pågår
och tilldelningsbeslut förväntas ske första kvartalet 2016. Upphandlingen avser drift av
ambulansflygplan medan landstingen och regionerna genom kommunalförbundet skall i
egen regi ansvara för den medicinsk tekniska utrustningen samt sjuksköterskor i flygplanen
och en egen flygkoordineringscentral .
Ambulanshelikopterverksamheten
Inom området samordning av ambulanshelikopter sker utvecklingen på annat sätt. Ett
separat kommunalförbund mellan Värmland, Dalarna och Västra Götalandsregionen har
etablerats. Samtal pågår mellan kommunalförbundet och övriga landsting inom
sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro om medverkan i kommunalförbundet respektive
samverkansavtal. En utredning har nyligen slutförts inom region Östergötland angående
ambulanshelikopter och diskussion pågår i Region Skåne.
I övriga Sverige har följande landsting ambulanshelikopter; landstinget i Norrbotten,
Västerbotten och Region Jämtland/Härjedalen samt Uppsala, Stockholm och Gotland. Det
innebär att Sverige totalt har 9 st. ambulanshelikoptrar. För att nå ett rikstäckande system
krävs 12 st.

Strategisk inriktning med att kommunalförbundet svenskt ambulansflyg äger flygplanen.
Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg avser att äga och finansiera de upphandlade
flygplanen. Kommunalförbundet skall inte sköta drift eller underhåll av planen utan tecknar
avtal med operatör som reglerar förhållanden och ansvar för respektive part. Däremot
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kommer kommunalförbundet att inrätta en beställnings/kontroll funktion gentemot
avtalspart i syfte att garantera underhåll mm sköts enligt överenskommen mall och
transportmyndigheters krav. Denna funktion säkerställer även att flygplanen behåller den
skötsel och standard för säkerställande av restvärdet på flygplanen.
Fördelar med att kommunalförbundet äger och finansierar flygplanen.










Potentiell kostnadsfördel jämfört privat aktör om 240-420 mkr över 12 årig
kontraktstid, exkl momsavdrag
Betydande kostnadsfördel även vad gäller att landstingen från och med 1.1-14 ej får
göra fullt momsavdrag på bl a köpta tjänster efter ändring i momslagen
Högre inköpsrabatt vid enhetlig flotta
Lägre utbildningskostnad vid enhetlig flotta
Sannolikt inget behov av back up flygplan vid enhetlig flotta
Lättare att flytta runt flygplan/piloter i Sverige vid enhetlig flotta.
Landstingen har full klontroll över flygplanen och MEDIVAC specifikation
Landstingen har full rådighet över flygplanen i fall privat aktör står inför konkurs,
kontraktsbrott, Mis management och kan byta operatör
Ökar konkurrensen och möjligheten att få in flera anbud då ett antal operatörer
annars skulle avstå från att lämna anbud p g a tung investering (stor risk/dyrt)

Konsekvenser/risker






Övertar restvärdes risk för flygplanen efter kontraktsslut ( sannolikt ekonomisk
potential istället, utifrån historiska resultat)
Kräver mer ”hands on” arbete
Ökad transaktionskostnad vid flygplansköpet:
o Ca 1 mkr över en 12 årig kontraktsperiod för ledningsarbete
o Ca 2-5 mkr i ökad kostnad för ”set up”, förhandling och juridik
Ändring krävs i förbundsordningen, investering/lån om maximalt 600 mkr.
Ingen tidsförskjutning för verksamhetsstart om beslut från landstingen/regioner tas
innan sommaren-15.

Remissvar från i höstas om bildande av kommunalförbundet svenskt ambulansflyg och
förbundsordning.
Inför förslag från styrgruppen för luftburen ambulanssjukvård om att bilda
kommunalförbundet svenskt ambulansflyg med föreslagen förbundsordning, begärdes
remissyttrande från samtliga landsting/regioner.
8 landsting/regioner svarade ja utan reservation. 11 st. svarade ja med reservation och 2 st.
avböjde att svara respektive ville avvakta och utvärdera nuvarande samverkansavtal.
Av de inkomna synpunkterna/reservationer har justeringar gjorts i drygt 80 % av dessa i
nuvarande förslag till förbundsordning och övriga synpunkter har styrgruppen enats om utan
justeringar.
Sammanställningen av remissvaren framgår av bilaga 1.
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Process och tidplan för kommunalförbundets bildande
För att kommunalförbundet ska kunna starta och vara i drift till 1 januari 2016 krävs ett antal
beslut sker i respektive landsting/region vid specifika tidpunkter enligt nedan.
1. Inriktningsbeslut från arbetsutskott alternativt landstings/regionstyrelse: Att
godkänna föreslagen förbundsordning. Beslut senast 18 juni.
2. Beslut i landstings/regionfullmäktige: Att godkänna föreslagen förbundsordning.
Beslut senast 18 september.
3. Att utse 1 st fullmäktige ledamot till kommunalförbundets fullmäktige. Beslut senast
18 september.
4. Att i var och en av de 6 sjukvårdsregioner;
- Södra sjukvårdsregion
- Östra Sjukvårdsregion
- Västra Sjukvårdsregion
- Uppsala/Örebro sjukvårdsregion
- Stockholms sjukvårdsregion
- Norra sjukvårdsregion
Utse 1 st. ledamot och 1 st. ersättare i förbundsstyrelsen. I norra sjukvårdsregion utses 2 st.
ledamöter och 2 st. ersättare. Vilket totalt blir 7 st. ledamöter och 7 st. ersättare i
förbundets styrelse. Beslut senast 23 oktober.
5. Att inbetala andelskapitalet enligt bilaga till konto xxx xxx i yy bank senast den 5
januari 2016 samt preliminär budget om 20 % av de ordinarie fasta kostnader enligt
bilagda förteckning.
Samverkansavtal
Samverkansavtalet reglerar bemanning och det medicinska ansvaret mellan
kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting .
Samverkansavtalet framgår av Bilaga 2.
Prismodell för fördelning av förbundets fasta kostnader
Förbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma driften av
koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinteknisk utrustning samt administration. Kostnaderna skall fördelas
mellan medlemmarna utifrån yta (55 %) och invånarantal (45 %). Kostnaden utgår som en
särskild avgift per påbörjat flyguppdrag. Avgiften är dock maximerad till 10 000 svenska
kronor per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga
parter.Avgiften debiteras såsom en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna
utifrån fjolårets volym flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt
antal flygtimmar.
Kostnaden för själva flygtjänsten (rörlig kostnad) fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag
och flugna timmar och faktureras från kommunalförbundet till beställande part.
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Kostander utöver flygtid för särskilda vårdteam (neonantal, ECMO och IVA) och
organtransportger faktureras från den part som tillhandahåller teamet till beställande part.
Prismodellen med fördelning av fasta kostnader framgår av Bilaga 3
Andelskapital
I enlighet med kommunalförbundets förbundsordning skall medverkande medlemmar per
den 5 januari 2016 inbetala till förbundets konto andelskapitalet. Andelskapitalet är 1 (en)
svensk krona utifrån folkmängd. Andelskapitalet baseras på invånarantalet per 31 dec 2014
utifrån SCB s statistik.
Fördelning av andelskapitalet per medlem framgår av bilaga 4.
Preliminär budget och kalkyl för perioden 2016-2018
När förbundets fullmäktige och styrelse är tillsatt skall kommunalförbundet fastställa budget
för innevarande år. Enligt förslaget till förbundsordning skall detta ske innan den 1 april
2016.
En preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018 har förberetts av projektets
arbetsgrupp och behandlats av politisk styrgrupp i projektet. Budget och kalkyl inkluderar
även kalkyl för uppstart-och projektledning från 2013 fram till ordinarie verksamhets start
2018. Underlaget tillställs kommunalförbundets fullmäktige och styrelse.
Den preliminära budgeten baseras på kostnad för förbundschef samt del av upparbetade
uppstart-projektledningskostnader, vilka Västerbottens läns landsting hittills finansierat.
Kalkylen för 2017 är baserad på samma sätt men med högre andel av uppstartkostnad för
rekrytering och anställningar av sjuksköterskor i flygplan samt organisation för
koordineringscentral och medicinsk teknisk organisation med tillhörande utbildning mm. För
2018 bedöms endast de ordinarie fasta kostnaderna för organisation i egen regi samt
administration kvarstå om totalt 26,0 mkr.
Den preliminära budgeten för 2016 beräknas till 20 % av de ordinarie fasta kostnaderna,
vilket blir 5,2 mkr. Detta fördelas enligt prismodell enligt ovan och bilaga 3. För 2017
beräknas kalkyl och debitering till medlemmar utgå med 50 % av de ordinarie fasta
kostnader vilket blir 13 mkr.
Preliminär budget och kalkyl för perioden 2016-2018 framgår av bilaga 5a.
Preliminär budget om 20 % av fasta kostnader för 2016, att inbetala senast 5 januari 2016
framgår av bilaga 5b.

729

2015-03-30

Bilaga 2
Samverkansavtal mellan Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg och Västerbottens Läns Landsting
§ 1 Parter
Föreliggande samverkansavtal har tecknats mellan Kommunalförbundet Svensk
Ambulansflyg och Västerbottens Läns Landsting.
§ 2 Avtalets syfte
Avtalet ska tydliggöra ansvars- och rollfördelning mellan Kommunalförbundet och
Västerbottens Läns Landsting.

§ 3 Grundprinciper för ambulansflygverksamheten
•

Kommunalförbundet bedriver ambulansflygverksamheten med säte i Umeå.

•

Västerbottens Läns Landsting förbinder sig att stödja kommunalförbundet både
medicinskt och administrativt på sätt som regleras nedan.

§ 4 Parternas åtaganden
§ 4.1 Västerbottens Läns Landstings (VLL) uppgifter och ansvar
•

VLL är vårdgivare för verksamheten.

•

VLL ska förse kommunalförbundet med sjuksköterskor utifrån fastställd bemanning,
antingen från den egna organisationen eller från andra medlemmar.

•

VLL svarar, efter samråd med övriga medlemmar, för kravspecifikation för
medicinskteknisk utrustning i flygplanen.

•

VLL svarar för administrativt stöd till kommunalförbundet i den mån inte
kommunalförbundet har egna resurser. Det kan vara både direkta insatser som
ekonomi- och löneadministration eller konsultativa insatser i form av exempelvis
juridisk rådgivning eller upphandlingsstöd.

§ 4.2 Kommunalförbundets uppgifter och ansvar
•

Kommunalförbundet ersätter VLL eller annan medlem för de personalkostnader som
uppkommer i samband med tjänstgöring åt kommunalförbundet.

•

Kommunalförbundet ersätter VLL för administrativa tjänster som de ställer till
kommunalförbundets förfogande.
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•

Kommunalförbundet svarar för eventuell specialutbildningen som krävs för att
vårdpersonal ska kunna tjänstgöra inom ambulansflyget.

§ 5 Avtalstid och förändringar
Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid av 12 månader.
Parterna ska under avtalstiden påtala behov av förändringar i avtalet. En uppföljning av
avtalet ska ske inom tre år från ikraftträdandet.
För Kommunalförbundet:
2015……………………………..
Förbundschef

För Västerbottens Läns Landsting:
2015………………………………
Landstingsdirektör
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Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.
Förbundet har sitt säte i Umeå.
2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region
Gotland, Landstinget Blekinge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i
Värmland, Region Örebro, Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget
Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns
landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.
3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg.
Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och
patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.
Det ankommer därvid på förbundet att bland annat:
-

upphandla och samordna flygambulanstjänst,
upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom
tillhandahållande av flygcentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,
tillhandahålla sjukvårdspersonal, samt
i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för utveckling av den luftburna
ambulanssjukvården i Sverige samt följa utvecklingen avseende
ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan
kallat fullmäktige respektive styrelsen.
5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige ska bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie
ledamot och en ersättare som representant i fullmäktige.
Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger per år.
Fullmäktige ska besluta i följande ärenden:

732

-

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,
val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,
årsredovisning och ansvarsfrihet.

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april
efter ett valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från
den 1 januari 2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige ska vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse
en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den
medlem som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden
enligt kommunallagen kap 5 § 21.
6 § Beslut i Fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet
avgivna röster.
7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och
styrelsen samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt de
ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har
sitt säte.
8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av
minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen
med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid
val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt
ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser
en förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens
anvisningar.
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Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen
enligt kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av
förbundets verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och
ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för
styrelsen. Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april
månads utgång.
10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
-

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen.

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla. Västerbottens läns landsting officiella
anslagstavla är officiell anslagstavla för kommunalförbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella
anslagstavlor samt på kommunalförbundets web-sida.
12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i
kommunalförbundet.
13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder i förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att
betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller
skulder som föranleds av förbundets upplösning.
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14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas
mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.
15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor ( 600 000 000
kronor)
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier
eller andra ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars
fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom
eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi
och utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för
förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och
bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i
förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller
någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.
17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
såväl verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande
treårsperioden.
Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för
budgetarbetet och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas
senast den 30 september före verksamhetsåret.
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Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i
kommunallagen. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets
officiella anslagstavla och samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster fastställs årligen i
budgeten.
Fördelningsmodell av kommunalförbundets fasta kostnader (administration,
koordineringscentral, medicinsk teknik och egna sjuksköterskor mm) finns i bilaga 1. (tillägg)
Den kostnad som ska fördelas samt takbeloppet fastställs årligen i samband med
budgetbeslutet för kommunalförbundet.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.
18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets
administration och förbundets löpande verksamhet. Förbundskansliet har kontor i Umeå.
19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur
förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen
skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den
ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder
som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan
förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med
anledning av utträdet.
20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 §
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets
behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden
mellan medlemmarna tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt.
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning
för sin förvaltning. Redovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör
till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.
22 § Bildandet av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet
ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.
23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av
medlemmarnas landstingsfullmäktige.
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Bilaga 4.
Fördelning av andelskapital utifrån folkmängd i riket 31.12-2014. 1),
Folkmängd

Andelskapital, Kronor

2 198 044

2 198 044

Uppsala

348 942

348 942

Södermanland

280 666

280 666

Östergötland

442 105

442 105

Jönköping

344 262

344 262

Kronoberg

189 128

189 128

Kalmar

235 598

235 598

Gotland

57 255

57 255

Blekinge

154 157

154 157

1 288 908

1 298 908

310 685

310 685

1 632 012

1 632 012

Värmland

274 691

274 691

Örebro

288 150

288 150

Västmanland

261 703

261 703

Dalarna

278 903

278 903

Gävleborg

279 991

279 991

Västernorrland

243 061

243 061

Jämtland

126 765

126 765

Västerbotten

262 362

262 362

Norrbotten

249 987

249 987

9 747 355

9 747 355

Stockholm

Skåne
Halland
Västra Götaland

Summa:

738

1) Källa: SCB Folkmängd 31.12 2014

739

740

9 747 375

Summa

11 705 400

2 639 581
419 036
337 045
530 914
413 416
227 119
282 924
68 756
185 124
1 547 820
373 095
1 959 846
329 870
346 033
314 273
334 928
336 235
291 886
152 229
315 065
300 204

10 000
7 264
10 000
8 680
10 000
10 000
10 000
2 668
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 243
3 947
7 467
4 111

exkl havsvatten ut till territorialgräns

utifrån leverantörsinfo

Källa:

4 007

315
126
42
140
21
42
42
84
35
203
56
252
21
21
35
70
56
258
625
388
1 175

MatFribergs analys söder

12%
4%
2%
5%
1%
2%
2%
1%
1%
8%
2%
10%
1%
1%
1%
3%
2%
5%
9%
11%
19%

exkl havsvatten ut till territorialgräns

26 012 000

3 150 000
915 327
420 000
1 215 260
210 000
420 000
420 000
224 113
350 000
2 030 000
560 000
2 520 000
210 000
210 000
350 000
700 000
560 000
1 352 593
2 466 711
2 897 186
4 830 811

Kr/flygtimma

land+ inlandsvatten+de fyra stora sjöarna

26 012 000

2 868 336
694 284
561 707
921 786
787 309
527 212
655 026
169 992
282 298
1 909 210
554 941
2 880 077
1 026 590
654 055
495 224
1 301 332
963 887
1 025 954
1 871 023
2 197 542
3 664 215

Antal
flygtim
(2012)

Norrlandstingens egen info

14 306 600

228 755
275 247
224 662
390 872
373 893
300 093
372 102
101 235
97 174
361 390
181 846
920 231
696 720
308 023
180 951
966 404
627 652
734 068
1 718 794
1 882 478
3 364 011

Justerad fast
kostnad utifrån tak Andel av
10 000
fast
SUMMA Fast
kr/flygtimma
kostnad
kostnad

SCB 20130228

Källa:

447 420

7 154
8 608
7 026
12 224
11 693
9 385
11 637
3 166
3 039
11 302
5 687
28 779
21 789
9 633
5 659
30 223
19 629
22 957
53 753
58 872
105 205

Yta km2

55 % Fast kostnad
fördelad utifrån
yta

45 % av Fast
kostnad fördelad
utifrån innevånare

SCB Folkmängd 31.12 2014

Källa:

2 198 044
348 942
280 666
442 105
344 262
189 128
235 598
57 255
154 157
1 288 908
310 685
1 632 012
274 691
288 150
261 703
278 903
279 991
243 061
126 765
262 362
249 987

Stockholms läns landsting
Landstinget i Uppsala län
Landstinget Sörmland
Landstinget i Östergötland
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Region Gotland
Landstinget Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland
Örebro läns landsting
Landstinget Västmanland
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget Västernorrland
Jämtlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting

Landsting

Invånare
31.12.2014

55%

26 012 000 Fullt år 2018

45%

Fast kostnad

Fördelningsmodell flygambulans ‐ egenregidelen

Fördelningsmodell Svenskt ambulansflyg

741

Summa:

Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

26 012 001

3 150 000
915 327
420 000
1 215 260
210 000
420 000
420 000
224 113
350 000
2 030 000
560 000
2 520 000
210 000
210 000
350 000
700 000
560 000
1 352 593
2 466 711
2 897 186
4 830 811

Fasta kostnader

100

%‐uell fördelning
av FK
12,11
3,52
1,61
4,67
0,81
1,61
1,61
0,86
1,35
7,80
2,15
9,69
0,81
0,81
1,35
2,69
2,15
5,20
9,48
11,14
18,57
5 202 400

20 % av FK
att inbetala 5 jan.
630 000
183 065
84 000
243 052
42 000
84 000
84 000
44 823
70 000
406 000
112 000
504 000
42 000
42 000
70 000
140 000
112 000
270 519
493 342
579 437
966 162

Preliminär budget 2016 0m 20 % av de ordinarie fasta kostnaderna för egen regi verksamhet
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Totalt:

Projektledn, central /västerbotten. 2013‐15
Projketledning, västerbotten

Uppstart
Drift

Administration

Uppstart
Drift

Medicinsk teknisk org.

Uppstart
Drift

Sjukvårdspersonal

Uppstart
Drift

Koordineringscentral

Preliminär budget för 2016
samt kalkyl för 2017 och 2018, totalt

649

7882

7422

1200

3149

2884

2017

5022
1500

900

2016

26012

2000

1584

14815

7613

2018
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK132
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-09-14

Regionstyrelsen

Regionsamverkan Sydsverige

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att tillstyrka förslaget till stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan
Sydsverige,
att tillstyrka förslaget till budget och medlemsavgifter,
att välja åtta ledamöter till representantskapet.
att välja regionstyrelsens ordförande Anna Fransson med Robert Olesen som
dennes ersättare och NN med NN som dennes ersättare som Region Kronobergs
ledamöter i styrelsen.
att avsätta 300 000 kronor vardera för år 2016 samt 2017 att tas ur
regiondirektörens budget för oförutsätt samt,
att utträda ur SydSam och att samarbetet i Sydsverige framöver sker inom ramen
för föreningen Regionsamverkan Sydsverige.

Sammanfattning
Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg,
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne, Region
Halland och Region Jönköpings län enades man om stadgar och
överenskommelse för den ideella föreningen Regionsamverkan Sydsverige.
Regionsamverkan Sydsverige träder i kraft den 1 januari 2016. Regelbunden
återkoppling av arbetet i Regionsamverkan Sydsverige görs till styrelsen och
regionfullmäktige
Motsvarande beslut som detta ärende fattas i samtliga medlemsorganisationer i
enlighet med det gemensamma möte som hölls den 21 augusti 2015.
Region Kronoberg påtalar att i stadgarna för den ideella föreningen saknas
uppgifter om föreningens sätesort samt uppgift om verksamhets- och
räkenskapsår.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK132
Handläggare: Katarina Jonasson, Kansliavd
Datum: 2015-09-14

Bakgrund
Samverkan i Sydsverige genom SydSam har pågått sedan 90-talet och syftade till
att skapa möjligheter för samarbete mellan sydsvenska aktörer med ansvar för
regional och lokal tillväxt och utveckling. I detta samarbete ingick
Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet Jönköpings län, Region
Halland, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Kommunförbundet
Skåne samt Region Skåne. Vid möte den 21 augusti enades
medlemsorganisationerna om att avsluta samarbetet i denna överenskommelse.
Föreningen Sydsvensk regionbildning ideell förening bildades 2012 för att ta fram
ett underlag till beslut för en ansökan om att bilda en ny gemensam region år
2019, omfattande verksamheterna i Region Skåne, Region Blekinge,
Regionförbunden i Kalmar län och Södra Småland samt landstingen i Blekinge,
Kalmar och Kronobergs län. Under 2014 beslutades att det inte är aktuellt med en
gemensam regionbildning då det inte fanns stöd för detta i vissa regiondelar.
För den ideella förening som är bildad omformuleras nu stadgarna för att handla
om Regionsamverkan Sydsverige, en överenskommelse för att nå syftet att, med
medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i
Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge,
Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg,
Region Halland och Region Jönköpings län. Målsättningen är att skapa en grund
för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt
hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en
helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling. Fokus för samarbetet i
Regionsamverkan Sydsverige handlar framförallt om framtagande av
gemensamma policyer och planer inom områdena regional utveckling,
infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård.
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och
rekommenderande funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är
aldrig överordnat respektive medlemsorganisations beslutsfattande utan beslut
som berör respektive medlemsorganisations verksamhet måste fattas i varje
medlemsorganisation för att vara giltigt.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan Sydsverige
Förslag till budget för Regionsamverkan Sydsverige 2016 och 2017
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STADGAR OCH ÖVERENSKOMMELSE FÖR REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE
§ 1 Namn
”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 benämndes tidigare
”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig
ideell förening vilket innebär att föreningen inte har några skattepliktiga intäkter och därmed inte
heller bedriver någon momspliktig verksamhet.

§ 2 Ändamål
Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i
Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region
Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt
och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad
och långsiktigt hållbar utveckling.

§ 3 Uppdrag
Nedanstående liksom övriga frågor och uppgifter som till sin karaktär vinner på en gemensam
beredning och beslutsfattande ur ett sydsvenskt perspektiv kan hanteras inom ramen för
samarbetsöverenskommelsen. Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar
framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena
- regional utveckling
- infrastruktur
- kollektivtrafik
- kultur
- hälso- och sjukvård.
Uppdragsbeskrivningar görs för respektive område.
Samordning kan utvecklas kring remissyttrande och andra planeringsfrågor.

§ 4 Mandat och roll
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande
funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans
beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i
medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning,
för att vara giltiga.

§ 5 Medlemskap
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” är Landstinget i Kalmar län,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län. Det finns en
öppenhet för nya medlemmar. Vid inträde av nya medlemmar såväl som vid utträde så blir det en
process med ändring av stadgar som hanteras i styrelsen (se § 10).

§ 6 Årsmöte
Högsta beslutande organ för samarbetet är årsmötet som hålls av representantskapet. Ordinarie
årsmöte skall hållas varje kalenderår före juni månads utgång. Årsavgift fastställs av årsmötet.
Enighet eftersträvas i beslut.

§ 7 Kostnader och finansiering
Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns
deltagande i sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.
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Övriga kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt en av årsmötet fastställd budget. För
särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.

§ 8 Organisation
8.1 Representantskap (tidigare kallat styrelse)
Representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige består av sammanlagt 72 ledamöter med en
ansats till proportionell fördelning i förhållande till antal invånare (för Skåne gäller detta enbart
organisationen med direktvalda politiker). Region Skåne utser 28 ledamöter, Kommunförbundet 4,
Region Kronoberg 8, Landstinget i Kalmar län 4, Regionförbundet i Kalmar län 4, Landstinget Blekinge
4, Region Blekinge 4 ledamöter, Region Halland 8 och Region Jönköpings län 8 ledamöter. I
nomineringsprocessen av ledamöter till representantskapet ska så långt möjligt beaktas att samtliga
partier representerade i medlemmarnas fullmäktige också ska vara representerade i detta
representantskap.
Ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, uppdraget som vice ordförande
roterar på ett år mellan de övriga regiondelarna.
Representantskapet möts minst en gång per år. Dagordning ska vara ledamöterna tillhanda senast en
vecka före mötet. Årsmötet genomförs av representantskapet. (se § 6).

8.2 Styrelse (tidigare kallat arbetsutskott)
Styrelsen för det sydsvenska samarbetet utgörs av tolv ledamöter samt ersättare. Ordinarie ledamot
är styrelseordförande från respektive ingående organisation och i de regiondelar där uppdragen är
samlade i en organisation representeras denna av ytterligare en ledamot utsedd i
medlemsorganisationen. Ersättare har ordinarie uppdrag i medlemsorganisationens arbetsutskott.
Ordförandeskapet är samma som för representantskapet. Styrelsen möts efter behov, minst fyra
gånger per år. Varje ledamot har en röst, röstningen avgörs med enkel majoritet. Är rösterna lika är
ordförandes röst avgörande. Anteckningar förs vid styrelsemöte och undertecknas av ordförande.

8.3 Utskott
Utskott bildas kring särskilda områden och eller uppgifter för att förbereda beslut som ska tas i
styrelsen. Inledningsvis är fokus för samarbetet framtagande av gemensamma policyer och planer
inom områdena
- regional utveckling
- infrastruktur
- kollektivtrafik
- kultur
- hälso- och sjukvård
För vardera område etableras ett utskott med minst en ledamot från varje regiondel som i
medlemsorganisationen har ledande ansvar för sakfrågan.
Sammansättning och uppgifter beslutas av, samt ordförande utses av styrelsen. Ordförande i de olika
utskotten fördelas mellan de olika regiondelarna. Ärenden ska beredas av respektive utskott före
beslut i styrelsen. Till varje utskott knyts tjänstemannastöd med en tjänsteman från vardera
regiondel som i sin hemmaorganisationen arbetar med frågan.

8.4 Ledningsgrupp
En ledningsgrupp med region-, landstings- respektive kommunförbundsdirektörerna etableras och
möts med samma regelbundenhet som styrelsen för att bereda ärenden och säkerställa frågornas
hantering inom respektive organisation.

8.5 Sekretariat och gemensamma arbetsinsatser
Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående
sekretariat. Sekretariatet ska bland annat
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- svara för den formella hanteringen av föreningens ärenden
- ge administrativ service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper
- ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.
Chefen för sekretariatet är organisatoriskt direkt underställd styrelsens ordförande. Styrelsen
fastställer de sekretariatsresurser som krävs för fullgörande av föreningens uppgifter. För den
personal som är anställd vid sekretariatet fullgör den medlemsorganisation där medarbetaren är
formellt anställd de skyldigheter som enligt lagar och avtal ankommer på arbetsgivare.
För att säkra högsta kompetens och en stark förankring i, samt synkronisering med arbetet hos
medlemsorganisationerna utser respektive organisation relevanta kompetenser för att bistå
styrelsen, utskotten och ledningsgruppen för beredning och verkställighet av fattade beslut.
Medlemsorganisationerna har det huvudsakliga ansvaret för genomförande av det gemensamma
arbetet varför tydligt identifierade kompetenser är en framgångsfaktor.
Sekretariatets anställda har huvudsakligen sin formella tillhörighet i Region Skåne. Utredare för de
olika verksamhetsområdena kan ha sin formella anställning hos annan medlemsorganisation.

8.6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 9 Revision
Föreningen skall ha minst tre revisorer varav en auktoriserad revisor. Dessa utses av ordinarie
årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte.

§ 10 Stadgeändringar
Ändringar av stadgarna och överenskommelsen för regionsamverkan i Sydsverige kräver beslut vid
två på varandra följande möten i styrelsen för att däremellan godkännas i medlemsorganisationerna.

§ 11 Upplösning
Föreningen upplöses när en majoritet av på årsmötet närvarande röstberättigade medlemmar
beslutar om upplösning.

§ 12 Likvidation
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas enligt
samma grund som finansieringen.

§ 13 Ikraftträdande
Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2016.

förslag från möte Sydsverige 21 augusti 2015
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Förslag till budget för Regionsamverkan Sydsverige 2016 och 2017
Kostnader
2015
525 000
40 000
25 000

Projektledare
Revision
Bokproduktion
Sekretariat
Övrigt
Summa

2016

590 000

2017
40 000

40 000

2 500 000
260 000
2 800 000

2 500 000
260 000
2 800 000

Intäktsbudget
2015

2016

2017

Saldo från föregående år
830 359
Region Kronoberg
300 000*
Landstinget Blekinge
150 000*
Region Blekinge
150 000*
Landstinget i Kalmar län
150 000*
Regionförbundet i Kalmar län
150 000*
Kommunförbundet Skåne
150 000*
Region Skåne
150 000*
Region Halland
Region Jönköpings län
Summa
2 030 359
*beslutat bidrag att utbetala efter behov

förslag från möte Sydsverige 21 augusti 2015
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300 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
1 150 000
300 000
300 000
2 800 000
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300 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
1 150 000
300 000
300 000
2 800 000

18
Ägardirektiv 2016 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB
15RK122

750

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK122
Handläggare: Anders Unger
Datum: 2016-10-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ägardirektiv 2016 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB för 2016 med
reservation för finansiering,
att beslut om finansiering av ALMI:s verksamhet tas av Regionala
utvecklingsnämnden inom den budgetram för 2016 som beslutas av
Regionfullmäktige

Sammanfattning
Region Kronoberg och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar
gemensamt årsvisa ägardirektiv för det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronoberg AB. Ägardirektivet innefattar både låne- och rådgivningsverksamheten.
Efter gemensamma ägaröverläggningar har moderbolagets ägardirektiv bearbetats
till bilagda förslag.
Inför 2016 har vissa förändringar gjorts i direktivets struktur, vilket bl.a. innebär
att dokumentet har blivit något kortare och mer koncist i vissa avseenden. Vissa
avsnitt har slagits samman för att på ett bättre sätt koppla till bolagets verksamhet.
I bilagda beslutsunderlag och förslag till ägardirektiv redovisas de förändringar
som gjorts i förhållande till 2015 års direktiv.
I finansieringstabellen finns belopp angivna, vilka är oförändrade från 2015.
Beslut om finansiering av ALMI:s verksamhet tas av regionala
utvecklingsnämnden inom den budgetram för 2016 som beslutas av
Regionfullmäktige.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Sara Nilsson
Tf regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv, ändringsmarkerat
Sida 1 av 1
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB
Almi Företagspartner Kronoberg AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Region Kronoberg (49 %).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2015.
1

Uppdrag

Almi ska bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla
konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.
2

Vision, affärsidé och värdegrund

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.
Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under
företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.
Almis värdegrund består av att medarbetare känner glädje i arbetet och är flexibla i tanke och
handling samt affärsmässiga i utförandet.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets verksamhet ska utgå från behoven hos företagen regionalt och i enlighet med uppdraget,
visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och utlåning till
små och medelstora företag och bidra till tillväxt och innovation genom att förbättra
möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.
Bolaget ska säkerställa en hög kännedom om Almis verksamhet och aktivt söka nya kunder i
synnerhet med tillväxtpotential. Den centrala insatsen är den analys av företaget och företagaren
som kan leda till en finansierings- eller rådgivningsinsats. Bolaget ska inrikta verksamheten mot
tidiga skeden i företags livscykel samt tidiga skeden av produkt- eller tjänsteutveckling och
förnyelseprocesser.1 Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men prioritera insatser mot
företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser.
Bolaget ska identifiera kundens behov, utvärdera kundens tillväxtpotential och som ett resultat av
detta erbjuda kunden bolagets samtliga relevanta tjänster inom rådgivning och finansiering.
Samverkan med kommersiella aktörer ska eftersträvas även i de verksamheter där detta inte är ett
krav. Bolaget ska därutöver samverka med ägarna och övriga aktörer som har till uppgift att
stödja företagsutveckling och främja internationalisering av regionens näringsliv. Almis
verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av
finansiering och rådgivning.
Bolaget ska följa koncernens riktlinjer för hållbarhet och mångfald.

Med tidiga skeden avses faser där det sker en avgörande förändring i företaget: t ex vid nystart, innan företaget nått positiv cashflow, vid produkt- och tjänsteutveckling i ett etablerat företag eller vid en tydlig expansionssatsning (ofta i samband med en
internationaliseringssatsning).
1
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Bolaget ska i kommission tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens
produktutbud samt tillhandahålla Almis samtliga nationella kunderbjudanden inom rådgivning.
Omfattningen av bolagets rådgivningsverksamhet, utöver vad som angivits i dessa anvisningar,
avgörs av bolaget utifrån det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen inom
bolagets verksamhetsområde. Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska
säkerställa att uppdragen ligger i linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
Bolaget ska erbjuda spetskompetens inom olika områden bl.a. genom att upphandla privata
konsulter inom rådgivningsverksamheten.
Omfattningen av Mentor Utveckla Företag och IFS-rådgivningen, finansierade av ägarnas
driftsanslag, ska ligga på minst samma nivå som föregående år. Bolaget ska i första hand rikta
rådgivningsinsatser mot bolagets lånekunder.
Bolaget ska verka för att kvalitetssäkra nyföretagarrådgivningen i regionen bl.a. genom det avtal
som tecknats mellan Nyföretagarcentrum och Almi som bl.a. syftar till att skapa ett välfungerande
och långsiktigt samarbete inom nyföretagarområdet mellan parterna.
4

Mål och nyckelframgångsmått

För 2014 års verksamhet gäller i tidigare överlämnade ägardirektiv angivna mål.
Almi-koncernen inför fr.o.m 2015 en ny målstruktur. Denna bygger på en s.k. balanced score
card-modell och är uppdelad mellan strategiska mål (som är tänkta att bestå under flera år),
kritiska framgångsfaktorer (som kan variera över tiden) samt nyckelmått (som bör utvärderas
varje år). Ett sammandrag av koncernens målstruktur återfinns i bilaga nr 1.
Bolaget ska eftersträva att uppnå följande mål:
1. Bolagets kunders förädlingsvärde ska utvecklas bättre än hos jämförbara kunder i regionen.
2. Minst 90 % av bolagets kunder ska rekommendera Almi.
3. Andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund ska, avseende antal lån samt andel
kunder inom rådgivningsverksamheten, vara högre än den procentuella andel som gäller för
företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper i regionen.
4. Medarbetarnas totalbetyg i den årliga medarbetarundersökningen avseende bolaget som
arbetsplats ska vara minst 4,0 på en 5-gradig skala.
5. Bolaget ska sträva efter god mångfald bland medarbetarna. Detta uppnås bl a genom att
mångfaldhetsperspektivet beaktas, som tillägg till de grundläggande kompetenskraven, vid
varje nyrekrytering. Bolagets styrelse ska därför fastställa långsiktiga mångfaldsmål avseende
medarbetarnas ålder, etnicitet och genus.
6. Andelen kundtid ska uppgå till minst 80 procent.
7. Bolagets styrelse ska fastställa mål avseende antal unika kunder och antal leveransmoduler
inom affärsområde Råd samt antal lån och nyutlåningsvolym inom affärsområde Lån. Målen
ska tas fram i samråd med ansvariga på moderbolaget.
8. Fritt eget kapital i bolaget ska uppgå till en nivå som motsvarar 3 till 6 månaders
driftskostnader.
9. Avkastningen i låneverksamheten ska under en period på rullande 12 kvartal vara 2 %.
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5

Övriga anvisningar

Bolaget ska i övrigt
- aktivt arbeta med nya branscher som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men
utvecklingskraftigt skede och företag inom de kulturella och kreativa näringarna,
- samverka med Almi Invest vad gäller såddkapital och ägarkapital i tidig tillväxtfas,
- samverka med inom regionen verksamma inkubatorer,
- intensifiera samarbetet med exportfrämjande myndigheter/aktörer,
- bedriva ett kontinuerligt arbete för att öka kostnadseffektiviteten varvid resurser som frigörs
genom effektiviseringar och synergier ska användas för ökade insatser i tidig fas,
- implementera fastställda arbetsprocesser inom låne- och rådgivningsverksamheten samt
uppmärksamma och höja medarbetarnas IT-kompetens,
- anlita moderbolaget för förvaltning av bolagets likviditetsöverskott,
- fortsättningsvis implementera de koncerngemensamma strategiska besluten i bolaget och
dess verksamhet,
- utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika
villkor samt
- uppmärksamma den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder och aktivt medverka i
den satsning på hållbart företagande som görs inom koncernen.

6

Rapportering

 Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur
målen har uppnåtts samt kommentera ev avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga
insatser som bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
 Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om framgångsmått.
7

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2016 medel enligt följande:
Moderbolag

Region

Summa

Driftsanslag

6 370 697

6 120 866

12 491 563

Tillväxtrådgivning
Projekt mentor
import/export

1 000 000

960 784

1 960 784

Total

7 370 697

120 000

120 000
7 081 650

14 452 347

* Denna satsning förutsätter att de regionala ägarna får tillgång till särskild regional finansiering eller EU-medel.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser. Sådana uppdrag kan
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tillkomma när som helst under verksamhetsåret och ska godkännas av bolagets styrelse i enlighet
med vad som framgår av avsnitt tre ovan.
Anslagen kan komma att jämkas under året om bolaget inte når eller bedöms inte nå i verksamhetsplanen angivna mål.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl.a.
nationella och regionala aktörer eller EU.
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägardirektiv, har upprättats i tre
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den

2015

Växjö den

Almi Företagspartner AB

Region Kronoberg

Göran Lundwall

Martin Myrskog
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Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen
Avonova Hälsans Hus 15RK1160
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1160
Handläggare: Roland Dolk,
Planeringsavdelningen
Datum: 2015-09-14

Regionstyrelsen

Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen
Avonova Hälsans Hus

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Avonova
Hälsans Hus.
att krav på åtgärder avseende remissbevakning och signering/vidimering ställs till
den inom Region Kronoberg kvarvarande vårdcentralen med samma
organisationsnummer som den granskade.
Svar på vilka åtgärder som vidtagits ska lämnas till Region Krononberg senast
2015-12-31. Om inte svar inkommit senast det angivna datumet utfärdas
ekonomiska sanktioner i enlighet med befintligt avtal mellan huvudmannen och
Region Kronoberg.

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 Avonova Hälsans Hus påbörjades i mars 2015.
Resultatet avseende journaldokumentation och samtycke återfördes i september
och för övriga punkter i juni. Vid mötet i juni informerades Verksamhetschef och
VD om att bristerna avseende rutiner, remissbevakning och signering/vidimering
skulle åtgärdas snarast, dock senast 2015-09-30. Vid uppföljning 2015-10-01
noteras att bristerna avseende rutiner åtgärdats, medan de avseende
remissbevakning och signering/vidimering kvarstår.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1160
Handläggare: Roland Dolk,
Planeringsavdelningen
Datum: 2015-09-14

Detta kan tala för betydande brister i patientsäkerheten och innebär att
vårdcentralen inte uppfyller kraven i Vårdval Kronoberg - Primärvård.
Eftersom Avonova Hälsans Hus upphört efter det att granskningen genomförts
föreslås att eventuella krav på åtgärder riktas mot den i Region Kronoberg
kvarvarande vårdcentralen med samma organisationsnummer som den granskade.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Avonova
Hälsans Hus
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1160
Handläggare: Roland Dolk,
Planeringsavdelningen
Datum: 2015-09-02

Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen
Avonova Hälsans Hus
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 vårdcentralen Avonova Hälsans Hus har utförts av Medicinsk
rådgivare Roland Olofsson-Dolk.

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
I två av rutinerna framgår tydligt att de avser Avonova Växjö vårdcentral, trots att
det är Avonova Hälsans hus som granskats. Rutin för bevakning av utgående
remisser saknas.
Ingen av rutinerna innehåller tydliga uppgifter om giltighetstid samt vem som
ansvarar för den.
I övrigt är rutinerna ändamålsenliga och av god kvalitet.

Åtgärdsförslag/Krav
Verksamheten ska senast 2015-09-30 redovisa rutin för bevakning av utgående
remisser.
Verksamheten bör överväga att förtydliga uppgifter om giltighetstid samt vem som
är ansvarig.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-11-09
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1160
Handläggare: Roland Dolk,
Planeringsavdelningen
Datum: 2015-09-02

Fördelning läkare och sjuksköterskor
Bakgrund
Enheten skall ha en, enligt uppdragsspecifikationen, ändamålsenlig fördelning av
olika yrkeskompetenser.

Resultat
Vårdcentralen har inte inkommit med de efterfrågade uppgifterna om bemanning.

Åtgärdsförslag/Krav
Eftersom vårdcentralen upphör 2015-07-12 finns ingen möjlighet att leverera
dessa uppgifter inom den ordinarie tidsramen.

Journaldokumentation
Bakgrund
Granskning av journalanteckningar utförs i syfte att undersöka medicinsk kvalitet
och journalföring.

Resultat
Sammanlagt 60 besöksanteckningar har granskats fördelat på:





40 mottagningsbesök läkare
10 mottagningsbesök sjuksköterska
5 mottagningsbesök fysioterapeut
5 mottagningsbesök psykosocial resurs

Några hembesök/hemsjukvårdsbesök fanns inte registrerade under den granskade
perioden.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-11-09
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Diarienr: 15RK1160
Handläggare: Roland Dolk,
Planeringsavdelningen
Datum: 2015-09-02

Följande noteras:
 Journalanteckningarna håller generellt hög kvalitet och diagnoskodningen är
i hög grad adekvat.
 Två av anteckningarna innehöll diagnoskoder med tillägget ”Misstänkt”.
 Tre av läkaranteckningarna innehöll diagnoskoder som saknade relevans vid
det aktuella besöket.
 I ca 1/3 av journalerna var läkemedelslistan bristfälligt uppdaterad.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget.

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 2012-01-01 – 2014-12-31 har vårdcentralen 312 obesvarade
utgående remisser, vilket motsvarar 214 per 1 000 listade, samt 11 obedömda
inkommande remisser.
Siffran för obesvarade utgående remisser är i relation till antalet listade
anmärkningsvärt hög och tyder på brister i ledningssystemet.

Åtgärdsförslag/Krav
Verksamheten ska omgående, dock senast 2015-09-30 gå igenom och åtgärda
obesvarade remisser äldre än 3 månader samt inkommande obedömda remisser.
Rutiner för bevakning av utgående remisser måste omgående, dock senast 201509-30 utarbetas och implementeras hos vårdgivaren.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-11-09
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Handläggare: Roland Dolk,
Planeringsavdelningen
Datum: 2015-09-02

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
2015-03-27 fanns totalt 192 svar som inte vidimerats inom angiven tid, vilket
motsvarar 132 per 1 000 listade. Siffran för ovidimerade inkomna svar är i relation
till antalet listade anmärkningsvärt hög och tyder på brister i ledningssystemet.
Uppgift om osignerade anteckningar har inte gått att få fram av datatekniska skäl.

Åtgärdsförslag/Krav
Verksamheten ska omgående, dock senast 2015-09-30 gå igenom och åtgärda
ovidimerade svar. Befintliga rutiner för bevakning av utgående remisser ska
omgående, dock senast 2015-09-30 implementeras i verksamheten.

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-11-09
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Diarienr: 15RK1160
Handläggare: Roland Dolk,
Planeringsavdelningen
Datum: 2015-09-02

Vid tiden för granskningen bedrev Avonova verksamhet vid två vårdcentraler
inom Region Kronoberg under samma organisationsnummer. Eftersom
vårdcentralen Avonova Hälsans hus upphör 2015-07-12 ansvarar Avonova vård i
Kronoberg AB för att de de krav som ställs i detta dokument uppfylls.

Växjö 15 09 02

Roland Olofsson-Dolk, Medicinsk rådgivare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-11-09
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Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Svar på motion – Region Kronoberg bör gå med i
Teknikcollege 15RK1197

765

766

767

768

Protokollsutdrag
Datum: 2015-10-08

§ 107. Svar på motion – Region Kronoberg bör gå med i Teknikcollege
15RK1197

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att rekommendera regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (Centerpartiet) har i en motion föreslagit att ge Regionala
utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp en diskussion med Teknikcollege för att bli en
del av samarbetet. Kronobergs län är beroende av en livskraftig tillverkningsindustri och
det finns stora framtida kompetensbehov. Trots detta har många industriprogram
tvingats läggas ned på grund av för få sökande till utbildningarna. Teknikcollege
Kronoberg är en samverkansplattform som arbetar med att öka attraktionskraften och
kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Eftersom Region Kronoberg har ett
regionalt ansvar för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning skulle det vara
lämpligt att även regionen går med som en part i Teknikcollege på samma sätt som i
Vård- och omsorgscollege Kronoberg.
Regionala utvecklingsnämnden ges i uppdrag att ta en diskussion med Teknikcollege
Kronoberg om möjligt medlemskap/stärkt samverkan. Region Kronoberg har redan
idag ett nära samarbete med Teknikcollege i en rad frågor och delfinansierar med hjälp
av regionala utvecklingsmedel en utvidgning av Teknikcollege Kronoberg till att
innefatta hela länet. Teknikcollege är just nu inne i en expansionsfas, vilket öppnar upp
för en dialog om hur samverkan ytterligare kan utvecklas.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar att rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.



Beslutsunderlag
Svar på motion: Teknikcollege
Motion: Region Kronoberg bör gå med i Teknikcollege

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
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Svar på skrivelse Dubbelspår mellan Alvesta-Växjö från
Sven Sunesson (C), Per Schöldberg (C) och Thomas
Haraldsson (C) 15RK1649
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 15RK1649
Handläggare: Per Hansson, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2015-10-27

Missiv - Svar på skrivelse Dubbelspår mellan AlvestaVäxjö från Sven Sunesson (C), Per Schöldberg (C) och
Thomas Haraldsson (C)

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse Dubbelspår mellan Alvesta-Växjö till Sven
Sunesson (C), Per Schöldberg (C) och Thomas Haraldsson (C).

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Sven Sunesson (C), Per
Schöldberg (C) och Thomas Haraldsson (C).
Sven Sunesson (C), Per Schöldberg (C) och Thomas Haraldsson (C) uppmanar i
skrivelsen ”Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö” Region Kronoberg att snarast
ta initiativ till en diskussion med trafikverket för att gemensamt lösa frågan om
dubbelspår så snart som möjligt - för en fortsatt utveckling av länets
kollektivtrafik och att prioritera dubbelspåret i nästa länstransportplan.”
Föreslås att regionstyrelsen avger svar över skrivelsen i enlighet med upprättad
handling.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J. Gustafsson
Planeringsdirektör

Skrivelse Dubbelspår mellan Alvesta-Växjö
Svar på skrivelse Dubbelspår mellan Alvesta - Växjö
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Svar på skrivelse
Diarienr: 15RK1649
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2015-10-26

Sven Sunesson, Gruppledare Region Kronoberg, Centerpartiet
Per Schöldberg, Kommunalråd Växjö, Centerpartiet
Thomas Haraldsson, Kommunalråd Alvesta, Centerpartiet
thomas.haraldsson@centerpartiet.se

Svar på skrivelse – Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö
Inledning
Sven Sunesson (C), Per Schöldberg (C) och Thomas Haraldsson (C) uppmanar i
skrivelsen ”Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö” Region Kronoberg att snarast
ta initiativ till en diskussion med trafikverket för att gemensamt lösa frågan om
dubbelspår så snart som möjligt - för en fortsatt utveckling av länets kollektivtrafik
och att prioritera dubbelspåret i nästa länstransportplan.”
Svar på skrivelsen
Regionstyrelsen instämmer med problemformulering i skrivelsen angående behov
av åtgärder på järnvägen mellan Alvesta och Växjö. Ett robust och fungerande
järnvägssystem är av stor betydelse för att kunna knyta samman orter i Kronobergs
län, men också för att knyta samman Kronoberg med våra grannregioner, för inoch utpendling och för godstransporter. En utveckling som också slås fast i den
Regionala Utvecklingsstrategin.
Trafikverket har under 2015 inlett ett arbete inför den nya planeringsomgången
med en så kallad inriktningsplanering. Ett förslag till inriktningsplanering kommer
att presenteras i slutet av året. Inriktningsplaneringen ger grunden till
infrastrukturpropositionen som förväntas läggas av regeringen under 2016. Genom
infrastrukturpropositionen får Trafikverket i uppdrag att upprätta en nationell plan
och landets länsplaneupprättare får i uppdrag att upprätta länstransportplaner.
Behovet av åtgärder på järnvägsnätet är stort, dels för drift och underhåll och dels
för att förbättra kapaciteten. Bara i Trafikverkets region syds område finns
sammanlagt sex enkelspårsbanor med en trafikbelastning av samma dignitet som
sträckan Växjö – Alvesta, vilket är ca 95 tåg per vardags dygn. Kostnaden för att
bygga ytterligare ett spår mellan Växjö – Alvesta är uppskattad till 1,5 miljarder
kronor. Investeringar i järnvägsnätet sker genom satsningar genom den nationella
planen och inte genom länstransportplanen.
Regional samfinansiering har förekommit i Kronobergs län vilket sker för
mötesspåret i Skruv. I Länstransportplanen för perioden 2014 – 2025 är det avsatt
ca 730 miljoner kronor för standardhöjande investeringar. Ytterligare
samfinansiering från den regionala länstransportplanen till nationella åtgärder
föreslås ej.
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Svar på skrivelse
Diarienr: 15RK1649
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2015-10-26

För att stärka Sydsverige i konkurrensen om infrastrukturmedlen, arbetar Region
Kronoberg tillsammans med våra fem grannlän i en sydsvensk systemanalys.
Arbetet omfattar dels en faktainsamlingsfas och dels att ta fram ett gemensamt
positionspapper. Målsättningen är att positionspappret ska tydliggöra, både mot
Trafikverket och mot regeringen, behovet av infrastrukturinvesteringar där
järnvägsnätet är vara en viktig del.
Den nya höghastighetsjärnvägen kommer oavsett sträckning i östra eller västra
Kronoberg att påverka trafiken på järnvägen mellan Växjö – Alvesta. Nyligen har
tre åtgärdsvalsstudier, ÅVS, genomförts där tjänstemän från Region Kronoberg
har deltagit. I studierna har det, återigen, uppmärksammats att det finns behov av
dubbelspår på sträckan.
Att det finns behov av att åtgärda kapacitetsbristen på järnvägen mellan Växjö –
Alvesta tas löpande upp vid möten med Trafikverket. Senast skedde det i början av
oktober i samband med möte med Trafikverkets regiondirektör för region syd.
Region Kronoberg ser behov av en fortsatt dialog med Trafikverket, framförallt
med utgångspunkt från det nya Trafikförsörjningsprogrammet, samt när
inriktningarna för nationella- och regionala planer blir klara och en ny
Länstransportplan skall upprättas. Dialog om dubbelspår mellan Alvesta-Växjö bör
ske i samband med denna dialog.
Inför regeringens infrastrukturproposition 2016, är det Region Kronobergs avsikt
att på olika sätt uppvakta och föra samtal med representanter för regering och
riksdag, för att bland annat dubbelspår mellan Alvesta och Växjö ska finnas
namngivet i infrastrukturpropositionen.

Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Remissyttrande – Samråd om förslag till hastighetsplan för
Lessebo kommun 15RK1674
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK1674
Handläggare: Per Hansson, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2015-10-26

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Samråd om förslag till hastighetsplan
för Lessebo kommun

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge yttrande över ”Samråd om
förslag till hastighetsplan för Lessebo kommun”.
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Lessebo kommun.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Samrådstiden avslutas den 31 oktober 2015 varför
regionstyrelsen föreslås godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge yttrande
över ”Samråd om förslag till hastighetsplan för Lessebo kommun”.
Trafikverket har ombett landets kommuner att ta fram hastighetsplaner för
tätbebyggda områden. Syftet är att anpassa trafiksystemet efter ortens
förutsättningar, samt skapa underlag för beslut om nya och justerade
hastighetsgränser. Målet är att kunna skylta om med de nya hastigheterna under
våren och sommaren 2016.
Region Kronoberg har inget att erinra mot förslag till hastighetsplan för Lessebo
kommun.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Samråd om förslag till hastighetsplan för Lessebo kommun
Remissyttrande över Samråd om förslag till hastighetsplan för
Lessebo kommun
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Remissyttrande
Diarienr: 15RK1674
Handläggare: Per Hansson, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2015-10-26

Lessebo kommun
tekniskanamnden@lessebokommun.se

Remissyttrande – Samråd om förslag till hastighetsplan
för Lessebo kommun

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Trafikverket har ombett landets kommuner att ta fram hastighetsplaner för
tätbebyggda områden. Syftet är att anpassa trafiksystemet efter ortens
förutsättningar, samt skapa underlag för beslut om nya och justerade
hastighetsgränser. Målet är att kunna skylta om med de nya hastigheterna under
våren och sommaren 2016.
Synpunkter
Region Kronoberg har inget att erinra mot förslag till hastighetsplan för Lessebo
kommun.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Remissyttrande – Väg 25, Ljungby – Växjö, delen trafikplats
Alvesta Väst TRV 2014/52533 15RK1697
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK1697
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2015-10-25

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Väg 25, Ljungby – Växjö, delen trafikplats
Alvesta Väst TRV 2014/52533

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Trafikverket

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Väg 25 binder samman orterna Växjö och Ljungby, en sträcka på ca 6 mil. Större
delen av sträckan har byggts om till mötesfriväg. Återstår gör en kort men relativt
komplicerad sträcka vid Hjortsberga i Alvesta kommun. Genom finansiering från
den nationella planen har Trafikverket för avsikt att bygga om väg 25 till mötesfri
väg samt att bygga planfri avfart till Alvesta västra. Arbetet planeras som två
projekt. Trafikverket har därför upprättat två förslag till vägplan och sänt på
remiss.
Region Kronoberg är positiv till en fortsatt utbyggnad av mötesfri väg samt att
cykelförbindelserna mellan Hjortsberga och Alvesta förbättras. Det kan dock
konstateras att föreslagna åtgärder kan leda till försämringar för
kollektivtrafikresenärer.
Remisstiden för de båda vägplanerna är satta till 30 oktober 2015. Detta remissvar
berör delen trafikplats Alvesta Väst i Alvesta kommun. Remissvaret har stämts av
med tjänstemän på Länstrafiken Kronoberg.
Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Tjänsteskrivelse remissvar
Remissyttrande över Väg 25, Ljungby – Växjö, delen trafikplats
Alvesta Väst
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Remissyttrande – Väg 25, Ljungby – Växjö, delen Sjöatorp
– Forsa TRV 2014/52531 15RK1698
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 15RK1698
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2015-10-25

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Väg 25, Ljungby – Växjö, delen Sjöatorp
– Forsa TRV 2014/52531

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Trafikverket

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Väg 25 binder samman orterna Växjö och Ljungby, en sträcka på ca 6 mil. Större
delen av sträckan har byggts om till mötesfriväg. Återstår gör en kort men relativt
komplicerad sträcka vid Hjortsberga i Alvesta kommun. Genom finansiering från
den nationella planen har Trafikverket för avsikt att bygga om väg 25 till mötesfri
väg samt att bygga planfri avfart till Alvesta västra. Arbetet planeras som två
projekt. Trafikverket har därför upprättat två förslag till vägplan och sänt på
remiss.
Region Kronoberg är positiv till en fortsatt utbyggnad av mötesfri väg samt att
cykelförbindelserna mellan Hjortsberga och Alvesta förbättras. Det kan dock
konstateras att föreslagna åtgärder kan leda till försämringar för
kollektivtrafikresenärer.
Remisstiden för de båda vägplanerna är satt till 30 oktober 2015. Detta missiv till
remissvar berör delen Sjöatorp-Forsa i Alvesta kommun. Remissvaret har stämts
av med tjänstemän på Länstrafiken Kronoberg.

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilaga:

Ulrika J Gustafsson
Planeringsdirektör

Tjänsteskrivelse remissvar
Remissyttrande över Väg 25, Ljungby – Växjö, delen Sjöatorp – Forsa

Sida 1 av 1

844

845

846

847

848

849

850

25
Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag 15RK1790
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1790
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-10-22

Regionstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte har
behandlats färdigt.

Sammanfattning
Regionstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år redovisa
de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Under 2015 har hittills 15 motioner inkommit till regionfullmäktige. Av dessa har
nio inte slutbehandlats av regionfullmäktige. Tio medborgarförslag har inkommit
under 2015, av dessa har åtta inte slutbehandlats.
Därutöver finns ett ej slutbehandlat medborgarförslag från 2014.

Inkomna motioner
Utred busstrafik mellan Tingsryd och Emmaboda – Yngve Filipsson (FP) och
Gunnar Nordmark (FP) (15RK854). Motionen är tidsatt av RSAU § 68/2015 till
regionfullmäktige i oktober 2015. Motionen behandlas av regionfullmäktige 2015-10-28.
– Regional strategi för utveckling av landsbygden – Sven Sunesson (C)
(15RK1016). Motionen är tidsatt av RSAU § 72/2015 att behandlas av
regionfullmäktige senast i mars 2016.
– Höj säkerheten i ambulansverksamheten – Eva Johnsson (KD), Rolf Sällryd
(KD) och Bengt Germundsson (KD) (15RK1103). Motionen är tidsatt av RSAU §
73 att behandlas av regionfullmäktige senast i mars 2016.
– Region Kronoberg bör gå med i Teknikcollege – Thomas Haraldsson (C)
(15RK1197). Motionen är tidsatt av RSAU § 74 att behandlas av regionfullmäktige
i november 2015.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1790
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-10-22

– Demokrati på lika villkor – John Hed (SD) (15RK1557). Motionen är tidsatt av
RSAU § 83 att behandlas av regionfullmäktige i mars 2016.
– Personcentrerad vård – Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M)
(15RK1605). Motionen är tidsatt av RSAU § 84 att behandlas av regionfullmäktige
i mars 2016.
– Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal – Suzanne
Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (FP)
(15RK1652). Motionen tidsätts av RSAU i november 2015.
– Ändring av reglemente – Roland Gustbée (M) (15RK1679). Motionen tidsätts av
RSAU i november 2015.
– Bonus för rekrytering av vårdpersonal – Suzanne Frank (M) (15RK1716).
Motionen tidsätts av RSAU i november 2015.
Inkomna medborgarförslag:
– Diabetikers rätt till CGM-behandling – Johan Eckerström och Michaela Sjöö
(15RK1078). Regionfullmäktige beslutade § 112/2015 att överlämna
medborgarförslaget till HSN för beslut.
– Förslag att se över öppettiderna för blodgivningscentralen vid centrallasarettet i
Växjö – Ulrika Örnström (15RK1207). Regionfullmäktige beslutade § 113/2015
att överlämna medborgarförslaget till HSN för beslut.
– Förbättringar vid Ljungby lasarett – Morgan Persson (15RK1491).
Regionfullmäktige beslutade § 114/2015 att överlämna medborgarförslaget till
regionstyrelsen för beslut.
– Extra busslinje mellan Växjö och Ljungby – Malin Wass (15RK1553). Fördelas av
regionfullmäktige i oktober 2015.
– Sänk biljettaxan för pensionärer och handikappade – Åke Nilsson (15RK1642).
Fördelas av regionfullmäktige i oktober 2015.
– Lägga om busslinje nr 9 – Tora Asplund (15RK1646). Fördelas av regionfullmäktige i
november 2015.
– Bussförbindelse till stadsdelen Söder – Barbro Larsson (15RK980).
Trafiknämnden beslutade § 72/2015 att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
– Avsaknad av behandlingsalternativ i Region Kronoberg vid diagnosen ADHD –
Irma Moilanen Jannesson (15RK1753). Fördelas av regionfullmäktige i november 2015.
Av inkomna medborgarförslag under 2014 har följande inte slutbehandlats:
– Införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett –
Maria Takman (14LTK1275). Regionstyrelsen beslutade § RS att återremittera
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1790
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-10-22

förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden samt att invänta pågående utredning.
Behandlas av hälso- och sjukvårdsnämnden i januari och regionfullmäktige i mars 2016.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Katarina Jonasson
Kanslidirektör
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styrelse och nämnder 2015 15RK1791
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1791
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-10-22

Regionstyrelsen

Redovisning av medborgarförslag som har beslutats i
styrelse och nämnder 2015

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats i styrelse och
nämnder 2015.

Sammanfattning
Under 2015 har hittills följande fyra medborgarförslag beslutats i styrelse och
nämnder:
– Att inom Landstinget Kronoberg se till att det finns en samordnare för barn som
drabbats av hjärntumör och genomgått cancerbehandling – Åsa och Tobias
Lundström (14LTK1355). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 28/2015 att
medborgarförslaget anses som besvarat.
– Att Region Kronoberg står för merkostnader för merkostnader vid dialys i
hemmet för njursjuka över 65 år – Sven Viberg (14LTK1259). Regionfullmäktige
beslutade § 35/2015 att ersättning ska ingå i översyn av taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvården samt att därmed bifall medborgarförslaget.
– Önskemål om att Växjö ska uppmärksamma världsprematurdagen – Viktoria
Ingvarsson (15RK1060). Hälso- och sjukvårdsberedningen beslutade § 85/2015 att
medborgarförslaget inte hanteras vidare eftersom dess förslag inte är inom Region
Kronobergs ansvarsområde.
– Inte försvarbart med avgift för vissa hjälpmedel – Ulla Holmqvist (156RK1736).
Regionfullmäktiges presidium beslutade vid beredning 2015-10-14 att inte hantera
medborgarförslaget vidare eftersom att det inte är inom Region Kronobergs
ansvarsområde.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Katarina Jonasson
Kanslidirektör
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Produktion och sändning av regionfullmäktige 2016
15RK1792
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1792
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-10-29

Regionstyrelsen

Produktion och sändning av regionfullmäktige 2016

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2016 via
webben, kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning,
produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2016,
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2016 för
förtroendemannaorganisationen.

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige i dåvarande Landstinget Kronoberg beslutade 2012 att göra
fullmäktiges sammanträden mer tillgängliga för medborgarna genom sändning via
webben samt via kabel-tv i Växjö. Landstingsfullmäktige beslutade i november
2014 om fortsatt direktsändning via webb-tv och kabel-tv för regionfullmäktige i
den nybildade Region Kronoberg.
Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad transparens
och tillgänglighet till Region Kronobergs högsta beslutande organ.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

–
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Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2015-11-09

Regionstyrelsen

Annonsering av regionfullmäktige 2016

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att tillkännagivande av tid och plats för regionfullmäktige under 2016 ska införas i
Smålandsposten och Smålänningen.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 5, 10 § ska uppgift om tid och plats för fullmäktiges
sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de
ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Regionfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 7 punkt 1 reglerar att fullmäktige för
varje år bestämmer i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för
fullmäktiges sammanträden ska föras in.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Bilaga:

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

–
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§ 207. Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen
Gränsbygdskliniken 15RK1155

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge vårdcentral
Gränsbygdskliniken möjlighet att tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle inte
åtgärder då kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga
sanktioner enligt reglementet.
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 medicinsk fördjupad granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Gränsbygdskliniken påbörjades i mars 2015. När resultatet
skulle återföras 2015-06-24 gavs inte möjlighet att redovisa utfallet muntligt, men en
skriftlig rapport överlämnades till verksamhetschefen.
Eftersom verksamhetschefen inte medgivit någon journalgranskning har tillräckliga
uppgifter om journaldokumentation och samtycke inte kunnat inhämtas. En av de
efterfrågade rutinerna levererades för sent, men uppfyller vårdvalets krav. I övriga delar
uppfyller vårdcentralen vårdvalets krav.
Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning görs följande yrkanden:
- Lennart Värmby (V) yrkar enligt följande:
"att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge vårdcentral
Gränsbygdskliniken möjlighet att tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle inte
åtgärder då kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga
sanktioner enligt reglementet."
Som bakgrund till yrkandet lämnar han följande skrivelse:

862
1

Protokollsutdrag
Datum: 2015-10-14

"Eftersom verksamhetschefen inte medgivit någon journalgranskning har tillräckliga
uppgifter om journaldokumentation och samtycke inte kunnat inhämtas. En av de
efterfrågade rutinerna levererades för sent, men uppfyller vårdvalets krav. I övriga delar
uppfyller vårdcentralen vårdvalets krav."
- Sven Sunesson (C), Anna Fransson (S), Michael Öberg (MP) och Robert Olesen (S)
yrkar bifall till Lennart Värmbys (V) yrkande.
Under beredningen yttrar sig även Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M),
ersättarna Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (FP) samt regiondirektören Martin
Myrskog och medicinsk rådgivare Styrbjörn Östberg.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka Lennart Värmbys (V) yrkande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge vårdcentral
Gränsbygdskliniken möjlighet att tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle inte
åtgärder då kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga
sanktioner enligt reglementet.
Föredragande
Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten
Expedieras till
Regionstyrelsen, november 2015
Kundvalsenheten



Beslutsunderlag
Rapport medicinsk fördjupad granskning, vårdcentralen Gränsbygdskliniken
Utfall medicinsk fördjupad granskning vc Gränsbygdskliniken
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1155
Handläggare: Roland Dolk,
Datum: 2015-09-08

Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen
Gränsbygdskliniken
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 vårdcentralen Gränsbygdskliniken har utförts av Medicinsk
rådgivare Roland Olofsson-Dolk.
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
Rutin för läkemedelshantering inklusive narkotikakontroll inkom för sent.
Ingen av rutinerna innehåller tydliga uppgifter om giltighetstid samt vem som
ansvarar för den.
I övrigt är rutinerna ändamålsenliga och av god kvalitet.
Åtgärdsförslag/Krav
Vårdcentralen bör överväga att förtydliga uppgifter om giltighetstid samt vem som
är ansvarig.
Fördelning läkare och sjuksköterskor
Bakgrund
Enheten skall ha en, enligt uppdragsspecifikationen, ändamålsenlig fördelning av
olika yrkeskompetenser.
Resultat
Vid tiden för granskningen fanns på vårdcentralen Gränsbygdskliniken:
 1,25 tjänster specialist i allmänmedicin fördelat på 3 personer
 1,55 tjänster distriktssköterska fördelat på 2 personer
 1,55 tjänst sjuksköterska fördelat på 2 personer
Bemanningen av läkare motsvarar 2 094 listade per specialist i allmänmedicin.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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Bemanningen av sjuksköterskor motsvarar 1 688 listade per distriktssköterska.
83 % av läkarbemanningen utgörs av specialister i allmänmedicin.
50 % av sjuksköterskebemanningen utgörs av distriktssköterskor.
Vårdcentralen uppfyller vårdvalets krav avseende fördelning av läkare och
sjuksköterskor.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget
Journaldokumentation
Verksamhetschefen har inte medgivit någon journalgranskning
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 2012-01-01 – 2014-12-31 har vårdcentralen motsvarande 240
obesvarade utgående remisser, vilket i sin tur motsvarar 92 per 1 000 listade, samt
två obedömda inkommande remisser.
Åtgärdsförslag/Krav
Rutinerna för remissbevakning bör ses över.
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
2015-05-25 fanns totalt 25 svar som inte vidimerats inom angiven tid, vilket
motsvarar 10 per 1 000 listade. Uppgift om osignerade anteckningar har inte gått
att få fram av datatekniska skäl.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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Samtycke
Eftersom verksamhetschefen inte medgivit journalgranskning har uppgifter om
samtycke inte kunnat inhämtas.

Växjö 2015 09 08

Roland Olofsson-Dolk, Medicinsk rådgivare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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§ 208. Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen
Smålandshälsan 15RK1156

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge Smålandshälsan möjlighet att
tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle inte åtgärder då kunna redovisas på ett
tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga sanktioner enligt reglementet.
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 Smålandshälsan påbörjades i mars 2015 och resultatet
återfördes i juni. Eftersom verksamhetschefen inte medgivit någon journalgranskning
har tillräckliga uppgifter om journaldokumentation och samtycke inte kunnat inhämtas. I
övriga delar uppfyller vårdcentralen vårdvalets krav.
Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning
Vid regionstyrelsens arbetsutskotts beredning görs följande yrkanden:
- Lennart Värmby (V) yrkar enligt följande:
"att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge Smålandshälsan möjlighet att
tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle inte åtgärder då kunna redovisas på ett
tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga sanktioner enligt reglementet."
Som bakgrund till yrkandet lämnar han följande skrivelse:
"Eftersom verksamhetschefen inte medgivit någon journalgranskning har tillräckliga
uppgifter om journaldokumentation och samtycke inte kunnat inhämtas. En av de
efterfrågade rutinerna levererades för sent, men uppfyller vårdvalets krav. I övriga delar
uppfyller vårdcentralen vårdvalets krav."
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka Lennart Värmbys (V) yrkande.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att återremittera ärendet till nästa sammanträde för att ge Smålandshälsan möjlighet att
tillåta en fullständig journalgranskning. Skulle inte åtgärder då kunna redovisas på ett
tillfredsställande sätt bör Region Kronoberg överväga sanktioner enligt reglementet.
Föredragande
Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare kundvalsenheten
Expedieras till
Regionstyrelsen, november 2015
Kundvalsenheten
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Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen
Smålandshälsan
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 vårdcentralen Smålandshälsan har utförts av Medicinsk rådgivare
Roland Olofsson-Dolk.
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
Ingen av rutinerna innehåller tydliga uppgifter om giltighetstid samt vem som
ansvarar för den.
I övrigt är rutinerna ändamålsenliga och av god kvalitet.
Åtgärdsförslag/Krav
Vårdcentralen bör överväga att förtydliga uppgifter om giltighetstid samt vem som
är ansvarig.
Fördelning läkare och sjuksköterskor
Bakgrund
Enheten skall ha en, enligt uppdragsspecifikationen, ändamålsenlig fördelning av
olika yrkeskompetenser.
Resultat
Vid tiden för granskningen fanns på vårdcentralen Smålandshälsan:
 3,2 tjänster specialist i allmänmedicin fördelat på 4 personer
 4,65 tjänster distriktssköterska fördelat på 5 personer
 0,8 tjänst sjuksköterska fördelat på 1 person
Bemanningen av läkare motsvarar 1 190 listade per specialist i allmänmedicin.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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Bemanningen av sjuksköterskor motsvarar 819 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
Journaldokumentation
Verksamhetschefen har inte medgivit någon journalgranskning.
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. På grund av tidigare namnbyte av vårdcentralen
har vi endast uppgifter från ett år. För att kunna göra jämförelser med övriga
vårdcentraler har data från 2014 extrapolerats.

Resultat
Vårdcentralen har motsvarande 114 obesvarade utgående remisser, vilket i sin tur
motsvarar 30 per 1 000 listade samt ingen obedömd inkommande remiss.

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.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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Resultat
2015-05-25 fanns totalt 81 svar som inte vidimerats inom angiven tid, vilket
motsvarar 21 per 1 000 listade. Uppgift om osignerade anteckningar har inte gått
att få fram av datatekniska skäl.
Åtgärdsförslag/Krav
Inget.

Samtycke
Eftersom verksamhetschefen inte har medgivit journalgransnkning har uppgifter
som samtycke inte kunnat inhämtas.

Växjö 15 09 08
Roland Olofsson-Dolk, Medicinsk rådgivare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2015-10-22
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