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1.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-05-17.

2.

Godkännande av dagordning
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-05-04.

3.

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande
Jens Karlsson, tf regiondirektör vid sammanträdet

4.

Delårsrapport mars 2016 för Region Kronoberg
16RK440
Sammanfattning
Bereds vid extra RSAU 2016-05-10.

5.

Verksamhetsplan regionstyrelsen 2016 15RK1224
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsens besluta
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsen 2016.
Sammanfattning
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2016 beskriver nuläge och mål utifrån de fyra
perspektiven. I verksamhetsplanen beskrivs även de styrtal som används för att
följa upp målen, samt pågående och planerade regionövergripande aktiviteter för
att nå dessa.


6.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan regionstyrelsen 2016
Verksamhetsplan för regionstyrelsen 2016
Nationell finansiering av biobanken för
navelsträngsblod 16RK751
Förslag till beslut
Regionstyrelens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att följa SKL:s rekommendation och betala 1,00 kronor per invånare till
biobanken för navelsträngsblod under tre år med start januari 2016 samt
att ärendet omedelbart justeras.
Sammanfattning
SKL:s förbundsstyrelse har vid sammanträde den 11 mars 2016 beslutat att
rekommendera landstingen och regionerna att till biobanken för
navelsträngsblod betala 1,00 kronor per invånare under tre år med start januari
2016. Varje landsting/region uppmanas senast den 1 maj 2016 anmäla till SKL
hur rekommendationen har behandlats. Region Kronoberg har beviljats anstånd
till 10 maj 2016 med att inkomma med regionstyrelsens beslut till SKL.
Biobanken för navelsträngsblod finns vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Västra Götalandsregionen. För mer information se Bilaga.
Information har lämnats till SKL om beslutsgång samt detta beslutsunderlag.
Med anledning av handläggningstiden föreslås att ärendet omedelbart justeras.




Beslutsunderlag
Missiv Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod
Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod- rekommendation till Landsting och
Regioner. Svar senast 2016-05-01
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7.

Anstånd att inkomma med beslut gällande Nationell finansiering av biobanken för
navelsträngsblod
Avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
16RK861
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i Region Kronoberg en avgift om
max 100 kr per dygn för patient, förutom patientavgift, samt vid behov för
närstående i samband med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.
Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde
2016-04-15 att rekommendera landsting och regioner att erbjuda alla som bor
eller vistas varaktigt i landstinget en avgift om max 100 kr för patient, förutom
patientavgift, samt vid behov närstående i samband med behandling vid
Skandionkliniken i Uppsala.
När Skandionkliniken i Uppsala tog emot de första patienterna hösten 2015
uppmärksammades att både patienter och anhöriga betalade olika avgifter för bl
a patienthotell, kost, anhörigmedverkan och hemresor under helgerna. Detta
beror på att patienternas hemlandsting har fattat beslut om olika nivåer på dessa
avgifter. Med anledning av detta föreslår SKL:s styrelsen ovanstående
rekommendation att i syfte att harmonisera dessa avgifter för patient och vid
behov anhörig i samband med behandling vid Skandionkliniken.
Rekommendationen och beslutsförslaget ovan omfattar således inte
patientavgifter. Idag har Region Kronoberg idag riktlinjer för patienthotell och
där framgår att ”om patienten bor på patienthotell får patienten betala en avgift
på 100 kronor men om det är ett vanligt hotell står Regionen för hela kostnaden.
Samma sak gäller för anhörig som följer med patienten”.



8.

Beslutsunderlag
Missiv Avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
Rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
Höjd ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Vårdval Kronoberg - primärvård 16RK768
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 1 juni 2016 höja ersättningen inom budgetramen från
nuvarande 600 kr per hembesök/hemsjukvårdsbesök till 900 kr per hembesök/
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hemsjukvårdsbesök hos personer 65 år och äldre folkbokförda i Kronoberg och
listade vid aktuell vårdcentral samt
att uppdra åt regiondirektören att följa utvecklingen under hösten 2016 för att
bedöma om höjd ersättning ger avsedd effekt
Sammanfattning
I Uppdragsspecifikation 2016 för Vårdval Kronoberg – primärvård görs
prioritering utifrån äldre personer som har omfattande behov av
sjukvårdsinsatser och/eller bor på särskilt boende.
Besök i patientens hem ska utföras när den enskilda patientens sjukdomstillstånd
eller livssituation inte medger besök på vårdcentralen eller när ett hembesök kan
tillföra ytterligare kunskap. Hembesök och hemsjukvårdsbesök ger särskild
ekonomisk ersättning till den vårdcentral där patienten är listad.
Antal hembesök/hemsjukvårdsbesök för gruppen har inte ökat som önskvärt.
För att bättre möta äldres behov och förväntningar samt för att stimulera till
förändringar av nya arbetssätt och kultur på vårdcentralerna vill vårdvalet pröva
att inom budgetramen höja ersättningen per hembesök/hemsjukvårdsbesök.


9.

Beslutsunderlag
Missiv Vårdval Kronoberg - primärvård, höjd ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Vårdval Kronoberg Primärvård Uppdragsspecifikation 2016 160204
Rekommendationer rörande nationell och regional
nivåstrukturering för sex områden i cancervården
16RK361
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna och tillämpa rekommendationer från regionala cancercentrum i
samverkan rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex områden i
cancervården i enlighet med föreliggande skrivelse under förutsättning att utsedd
klinik kan erbjuda acceptabel kvalitet och tillgänglighet.
Sammanfattning
Regionala cancercentrum i samverkan beslöt vid sitt sammanträde 16 december
2015 enhälligt att för sex områden inom cancervården rekommendera
landstings-och regionstyrelser att besluta om nationell nivåstrukturering inom
kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer, behandling av analcancer, behandling
av vulvacancer, isolerad hyperterm perfusion samt cytoreduktiv kirurgi med
intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan i enlighet med
föreliggande förslag. För samtliga sex områden rekommenderas att
koncentrationen av åtgärden införs från och med 1 januari 2017.
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Rekommendationerna har förankrats i nätverken för hälso- och
sjukvårdsdirektörer och landstingsdirektörer (2016-01-15). SKLs
sjukvårdsdelegation har uttalat sitt stöd för RCCs arbete med nivåstrukturering
(2016-01-21). Regionala cancercentrum i samverkan kommer att följa upp
landstingens/regionernas tillämpning av denna rekommendation.
Region Kronoberg ser det angeläget att vid nivåstrukturering till en enhet inom
regionen vidtas regionala åtgärder för att upprätthålla nödvändig kompetens vid
regionens övriga sjukhus avseende icke-cancerkirurgi inom berörda områden.




10.

Beslutsunderlag
Missiv -Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom
cancerområdet(43028)
Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom
cancerområdet
Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom
cancerområdet. (SKL:s dnr 11/3031, beslut ska expedieras till SKL senast 2016-06-01.)
Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län
2015-2020 15RK1468
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020.
Sammanfattning
Strategin har under hösten arbetats fram av en samrådsgrupp sammansatt av
tjänstemän från Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg. En
remissutgåva har tillsänts olika organisationer, myndigheter och kommuner för
yttrande. Regionala utvecklingsnämnden yttrade sig under remissperioden.
Utifrån bredbandsstrategin kommer ett handlingsprogram och en
avsiktsförklaring att utarbetas. Syftet med dessa dokument är att underlätta
samordning, samarbete och samverkan i bredbandsutbyggnaden.



11.

Beslutsunderlag
§50 RUN Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020
Bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020 ver 3
Upprättande av samhandling för ett grönare
Kronoberg – Green Act 16RK761
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
Utskriftsdatum: 2016-05-04
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att godkänna bildande av samhandling för ett grönare Kronoberg – Green Act
samt
att utse regionstyrelsens förste vice ordförande Robert Olesen att ingå i
styrgrupp för Green Act som representant för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Syftet med Green Act är att öka samverkan och få en samhandlingsplattform för
att nå de regionala miljömålen. I plattformen ingår Länsstyrelsen, Region
Kronoberg, Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet, Sustainable Småland samt
idéburen organisation.
Klimatkommission Kronoberg har fram till och med 2014 fungerat som en
samordningsplattform för det regionala klimatarbetet. Under 2015 genomfördes
en utredning ”Hur kan Kronobergs läns klimatåtgärder realiseras?”. På
ledningsforum i januari 2016 presenterades ett nytt förslag till organisation för
samordning av det regionala miljöarbetet där man tar ett större grepp och även
inkluderar andra områden inom miljömålsarbetet såsom vatten och kemikalier.
Förslaget omfattar finansiering, organisationsstruktur, arbetsuppgifter och
arbetstid. Som representanter i styrgruppen föreslås Landshövding (ordförande),
Robert Olesen och Christel Gustafsson (Region Kronoberg), Niklas Nillroth
(Sustainable Småland), Bo Bergbäck (Linnéuniversitetet) och idéburen
organisation (vakant).



12.

Beslutsunderlag
Missiv - Green act
Beslutsunderlag
Utredning realisering av klimatåtgärdsplaner 2015-11-19 (2)
Projekt Zero Fossil Fuel Territories 16RK764
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ansöka om projektdeltagande i Zero Fossil Fuel Territories samt
att ärendet omedelbart justeras.
Sammanfattning
Region Kronoberg fick 2016-03-23 en inbjudan från Energy Cities om att delta i
det planerade projektet Zero Fossil Fuel Territories, ett EU-projekt med fokus
på arbete för fossilbränslefria territorium (regioner, städer eller områden).
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Samtliga deltagande partners i projektet Zero Fossil Fuel Territories ska ha
ambitioner att minska användningen av fossila bränslen. För Kronobergs del
skulle genomförandet kunna göras genom den föreslagna
samhandlingsplattformen Green Act.
Finansieringsgraden från EU i projektet är 85 % och projektdeltagarnas egna
insatser är 15 %. För Region Kronobergs del kan den egna insatsen motsvaras av
redan planerad arbetstid i Green Act och kräver således inget extra beslut om
medfinansiering.
Projektdeltagarna förväntas även ha ett deltagande i projektet av en
förtroendevald från varje partner. Förtroendevalda förväntas delta i utbytet av
kunskaper och erfarenheter genom att delta i möten med övriga partners cirka
två gånger per år under projekttiden. Regionstyrelsens förste vice ordförande
Robert Olesen som ingår i styrgruppen för Green Act föreslås representera
Region Kronoberg i projektet.
Ansökan om projektdeltagande ska sedan vara underskriven av deltagande
partners senast 2016-05-11.
Beslut om projektansökan beviljas fattas under hösten 2016. Om projektet
beviljas beräknas projektstart till 2017.
Med anledning av handläggningstiden föreslås att ärendet omedelbart justeras.



13.

Beslutsunderlag
Missiv - Projekt Fossil Fuel Free Terriotories 160504
Förfrågan om deltagande i EU-projekt Zero Fossil Fuel Territories(42805)(42913)
Interreg Europe programme - Zero Fossil Fuel Territories (OFFER)
Svar på skrivelse - Beställning av sjukresor
fungerade inte 16RK333
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse Beställning av sjukresor fungerade inte.
Sammanfattning
Närstående till patient har inkommit med en skrivelse ställd till patientnämnden
och till regionstyrelsen angående beställning av sjukresor. Den närstående har
uttryckt önskemål om att personuppgifter i den inkomna handlingen ska
behandlas med sekretess.
Ärendet har handlagts av patientnämndshandläggare. Ansvarig chef för
serviceresor har tagit del av synpunkterna och svaret har vidarebefordrats till den
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närstående. Därefter har patientnämnden behandlat ärendet vid sitt
sammanträde 2016-04-21.
Regionstyrelsen har inget ytterligare att tillägga utan ställer sig bakom
patientnämndens behandling av ärendet och nämndens svar på skrivelsen.




14.

Beslutsunderlag
Missiv - Svar på skrivelse - Beställning av sjukresor fungerade inte
Svar på skrivelse - Beställning av sjukresor fungerade inte
Svar från Patientnämnden ärende 75055 till ordförandeberedning (RS)
Sekretessmaskerad skrivelse (Se 16RK333-1 för omaskerad handling)
Svar på skrivelse - Förebygg självmord bland unga
16RK576
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse Förebygg självmord bland unga.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD) rörande
självmordsprevention hos unga.
I Region Kronobergs budget 2016 lyfts ett ökat arbete för att förebygga
självmord bland unga fram som ett prioriterat område. I Sverige har det totala
antalet självmord minskat under lång tid. Det gäller dock inte för självmord
bland unga i åldersgruppen 15-24 år där antalet legat relativt konstant. Det finns
därför anledning att öka de förebyggande insatserna i denna grupp.
En studie som publicerats i den medicinska vetenskapstidskriften The Lancet
visar att man kan få goda resultat genom förebyggande arbete med den så kallade
Awareness-metoden. Studien visar att antalet självmord bland de elever som
deltagit är 50 % lägre än i kontrollgruppen.
Med hänsyn till ovanstående har ett uppdrag utgått till verksamheten (Barn och
ungdomspsykiatriska kliniken samt Medicinska kommittén) att närmare
utvärdera evidens för Awareness-programmet.





Beslutsunderlag
Missiv - Förebygg självmord bland unga
Svar på skrivelse - Förebygg självmord bland unga
Förebygg självmord bland unga, skrivelse till Regionstyrelsen
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15.

Svar på skrivelse - Samråd med länets kommuner
angående det aktuella läget i frågan om storregioner
16RK763
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse Samråd med länets kommuner angående det
aktuella läget i frågan om storregioner.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M).
Suzanne Frank har i skrivelse ”Samråd med länets kommuner angående det
aktuella läget i frågan om storregioner” föreslagit att regionstyrelsens ordförande
snarast bjuder in länets kommunledningar för samråd om förslaget att bilda
storregion.
Dialogen med länets kommunledningar sker främst inom ramen för Kommunalt
forum. Region Kronoberg avser att lyfta frågan om regionbildning vid
nästkommande sammanträde i slutet av maj, men eftersom
Indelningskommittén redan nu vill ha svar på en del principiella frågor bjöd
regionstyrelsens ordförande bjudit in länets kommunledningar till en dialog i
ärendet den 27 april.
Information avseende överläggningarna lämnas vid regionstyrelsens
sammanträde den 10 maj.




16.

Beslutsunderlag
Missiv - Svar på skrivelse angående samråd med länets kommuner
Svar på skrivelse - Samråd med länets kommuner
Skrivelse angående samråd med länets kommuner angående det aktuella laget i fråga om
storregion
Svar på remiss – Förslag till förordning om
elbusspremie - M2016/00374/R 16RK823
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Miljö- och energidepartementet.
Sammanfattning
Denna remiss är utställd av Miljö- och energidepartementet men Region
Kronoberg är inte formell remissinstans. Region Kronoberg har, i egenskap av
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regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län, ändå valt att yttra sig över
ovanstående remiss.
Regeringen aviserade under hösten 2015 ett statligt stöd till inköp av elbussar.
Syftet med stödet är bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft och God bebyggd miljö genom att med elbusspremien främja
introduktionen på marknaden för elbussar. Stödet är enligt förslaget tänkt att
handläggas av Energimyndigheten och omfattar 380 miljoner kronor under år
2016-2019.
Förslag till hur elbusspremien ska utformas är nu ute på remiss tillsammans med
den promemoria som beskriver bakgrunden till stödet. Svar ska ha inkommit till
Miljö- och energidepartementet senast den 16 maj 2016.
Utformning av stödet innebär enligt remissen att Region Kronoberg inte skulle
vara berättigad till att ansöka om stöd, då stödet endast föreslås gälla nya
trafikavtal som tecknats efter 2015-12-31 och under tiden som stödet finns.
Region Kronoberg är därför kritisk till hur stödet är tänkt att utformas och vi
ställer oss också frågande till varför remissen inte har sänts till landets samtliga
kollektivtrafikmyndigheter för synpunkter.




17.

Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande förslag till förordning om elbusspremie
Remissyttrande - Förslag till förordning om elbusspremie
Remissbrev - Förslag till förordning om elbusspremie
Förslag till förordning om elbusspremie
Svar på remiss – Handlingsprogram enligt Lag
(2003:778) om Skydd mot olyckor för Älmhults
kommun 16RK634
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
räddningstjänsten i Älmhults kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av räddningstjänsten Älmhults kommun beretts tillfälle
att avge yttrande över ovanstående remiss.
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande skydd
mot olyckor, med hänsyn till lokala förhållanden. Älmhults kommuns
handlingsprogram, denna remiss, är ett kommunalt styrdokument utifrån LSO.
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Region Kronoberg är oroad över att det i remissen framkommer att det finns
skadefall som berör hälso-och sjukvården, där räddningstjänstens förmåga kan få
omfattande påverkan på liv och hälsa. Dessa områden är:
– Brand på äldreboende
– Tågolycka med farligt gods
– Utsläpp laboratoriemiljö
Notering att det i remisen finns skisser och tabeller som inte går att läsa.




18.

Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande - Handlingsprogram enligt lag om Skydd mot olyckor Älmhults
kommun
Remissyttande - Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckorÄlmhults kommun
Inbjudan samråd Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor
Handlingsprogram - Skydd mot olyckor
Svar på remiss - Handlingsprogram
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2015-2018
16RK669
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av räddningstjänsten Östra Kronoberg beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska räddningstjänsten i Östra Kronoberg,
upprätta handlingsplan för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Innan
handlingsprogrammet tas ska samråd ha skett med de myndigheter som har ett
väsentligt intresse i saken.
Utifrån perspektivet att tiden, i vissa fall, är direkt avgörande för patienten och
dennes möjligheter att klara liv och hälsa, finns några områden som Region
Kronoberg finner oroande i konsekvensbeskrivningen som framgår av
handlingsprogrammet. Dessa områden är:
- Omhändertagande av skadade vid trafikolyckor.
- Losstagning av skadade från fordon.

Utskriftsdatum: 2016-05-04
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Utskriftsdatum: 2016-05-04

- Invändig livräddning och rökdykning.




19.

Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande handlingsprogram räddningstjänsten Östra Kronoberg 2015-2018
Remissyttrande till räddningstjänsten Östra Kronoberg 2015-2018
Inbjudan till samråd, handlingsprogram för räddningstjänst, Räddningstjänsten Östra
Kronoberg. Svar senast 2016-05-23
Informationsärende - Trafikverkets extrasatsningar
för stärka Sveriges landsbygd 16RK461
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens
ambition att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt
föreslå underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför
de stora och mest trafikerade banorna. Utöver regeringsuppdraget har även
underhållsåtgärder på vägar i landsbygd tagits fram. Satsningen innebär ett
statligt stöd om ca 1 600 miljoner kronor under fyra år (2016-2019). Enligt
Trafikverkets förslag till Näringsdepartementet, är tilldelningen till Kronobergs
län, 27 miljoner kronor för att stärka kollektivtrafikresandet på landsbygden och
22 miljoner kronor för att förbättra bärighet och tjälsäkring, dvs. totalt 49
miljoner kronor till länet för perioden. Inga medel för underhåll till lågtrafikerade
järnvägar föreslås ges till Kronoberg.
Information om satsningen lämnades vid regionstyrelsens möte den 22 mars
2016 (§ 65/2016).





20.

Beslutsunderlag
Missiv - Information om Trafikverkets extrasatsningar för stärka Sveriges landsbygd
Information om Trafikverkets extrasatsningar för stärka Sveriges landsbygd
§65 RS Informationsärende – Åtgärder för att stärka möjligheterna till kollektivt resande på
landsbygden
Informationsärende – Stadsmiljöavtal 16RK829
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Utskriftsdatum: 2016-05-04
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Sammanfattning
Region Kronoberg och Växjö kommun har under vintern 2016 arbetat fram
åtgärder för att förbättra framkomligheten för och stärka kollektivtrafikens
attraktivitet i Växjö stad. Ansökan har tagits fram inom ramen för den statliga
satsningen på stadsmiljöavtal. Ansökan innehåller åtgärder för 45,5 miljoner
kronor varav Växjö kommuns del är 43,5 miljoner.
Ansökan skickades till Trafikverket 18 april och beslut väntas av regeringen
senast i augusti 2016.


21.

Beslutsunderlag
Missiv - Information om Stadsmiljöavtal
Information om stadsmiljöavtal
Informationsärende - Rapport från bolagsstämma
Kulturparken Småland 2016 16RK494
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsens ordförande rapporterar från deltagande i bolagsstämma för
Kulturparken Småland 2016-04-29.

22.

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendet i korthet
Regionstyrelsen har överlämnat beslutsrätten i vissa ärenden till regionstyrelsens
ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Delegeringsbeslut
 16RK8-6 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 6/2016: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten

Utskriftsdatum: 2016-05-04
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16RK16-5 Regionjuristens delegationsbeslut nr 5/2016. Mottagande av delgivning
(16RK771)



16RK16-6 Regionjuristens delegationsbeslut nr 6/2016. Yttrande i mål nr T 80016 (16RK771)



16RK12-6 Fastighetschefsbeslut nr 6/2016 Villkorsändring av hyreskontrakt för
Navets verksamhet i Växjö för utflyttning 2017-06-30



16RK4-18 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 18/2016. Remissyttrande över
detaljplan för Växjö 10:56 m.fl. Bäckaslöv etapp II (15RK550)



16RK16-7 Regionjuristbeslut nr 7/2016 Yttrande gällande ersättning för vård
utförd på Sofiahemmet i Stockholm (16RK83).



16RK12-7 Fastighetschefsbeslut nr 7/2016. Investeringsbeslut inom
fastighetsanslagets budget 2016



16RK8-7 Ekonomidirektörsbeslut nr 8/2016. ED-beslut nr 8/2016
transaktioner i Överlikviditetsportföljen



16RK18-3 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 3/2016: Utse Region
Kronobergs ombud vid årsstämma för Companion 2016-04-19.



16RK18-4 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 4/2016: Utse Region
Kronobergs ombud till bolagsstämma Kulturparken Småland 2016-04-29.



16RK18-5 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 5/2016: Rättelse av
skrivfel i reviderat Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015
- sid 1, §1.



16RK16-8 Regionsjuristens delegationsbeslut nr 8/2016: Yttrande till
Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr 1238-16 (se dnr 16RK813)



16RK8-8 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 7/2016: Beviljar bidrag från
Samfonden donationsfond Ljungby Lasarett (Se dnr 16RK799.)



16RK1-4



16RK944-1 Chef inom respektive enhet delegationsbeslut nr 1/2016: Anställning och
lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2016-01-01-2016-04-01



16RK16-9 Regionjuristens delegationsbeslut nr 9/2016: Utlämnande av allmän
handling (se ärende nr 15RK1893)

Regiondirektörens delegationsbeslut nr 4/2016

Utskriftsdatum: 2016-05-04
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23.

16RK4-22 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 22/2016. Remissyttrande
detaljplan Staren 16 m.fl Tingsryds kommun (16RK856)

Anmälningsärenden Regionstyrelsen 2016-05-10
16RK73
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
1. Protokoll från styrelsemöte i Kulturparken Småland 2016-03-30
2. Verksamhetsplan och visioner för Utvandrarnas hus och Svenska
Emigrantinstitutet 2016-2020
3. Driftbidrag till icke statliga flygplatser enligt förordning (1997 263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur
4. Entlediganden och förordnanden i Parlamentariska landsbygdskommittén
(Näringsdepartementet)
5. Cirkulär 16012 - Ändringar i LAS mm
6. Cirkulär 16013 - Förtydligande av regelverk rörande traineejobb,
utbildningskontrakt och extratjänster
7. Cirkulär 16013 - Bilaga 1
8. Cirkulär 16014 - Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll
i arbetslivet
9. Cirkulär 16016 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016
10. Cirkulär 16017 - Budgetförutsättningar för åren 2016-2019
11. Cirkulär 16025 - Nyheter och sammanfattning av reglerna om
registerkontroll i arbetslivet
Handlingar redovisas i särskild bilaga.

Utskriftsdatum: 2016-05-04
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24.

Övriga beslutsärenden

25.

Övriga informationsärenden

Utskriftsdatum: 2016-05-04
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK1224
Handläggare: Annika Sandström, planeringsavdelningen
Datum: 2016-05-02

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan regionstyrelsen 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsen 2016

Sammanfattning
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2016 beskriver nuläge och mål utifrån de fyra
perspektiven. I verksamhetsplanen beskrivs även de styrtal som används för att
följa upp målen, samt pågående och planerade regionövergripande aktiviteter för
att nå dessa.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Verksamhetsplan regionstyrelsen 2016

Sida 1 av 1
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REGIONSTYRELSEN
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INLEDNING
Regionfullmäktige har i budget 2016-2018 beslutat om fyra långsiktiga, övergripande målbilder för
Region Kronoberg. Målbilderna uttrycks i det balanserade styrkortets fyra perspektiv; Invånare,
Medarbetare, Verksamhetsutveckling, Ekonomi.
Region Kronobergs långsiktiga målbilder är:





Nöjda invånare med stort förtroende för vår verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Hållbar ekonomi i balans

De långsiktiga målbilderna är nedbrutna i tolv mätbara mål för 2016-2018. Regionstyrelsen och
nämnderna förhåller sig till de mål som faller under deras respektive verksamheter. I
verksamhetsplanerna presenteras dessa mål som avsnittsrubriker:
Kronobergs län utvecklas i linje med den regionala utvecklingsstrategin
Förtroendet för verksamheten ska öka
Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara god
Den jämlika och jämställda hälsan ska öka
Invånarna ska ha kännedom om Region Kronobergs ansvarsområden
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
Organisationen har en gemensam värdegrund
Kvaliteten i verksamheten ska öka
Tillgängligheten ska vara god
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Bokslut i balans
I regionstyrelsens verksamhetsplan uttrycks de mål, styrtal och aktiviteter som ska uppnås och
genomföras inom regionstaben och regionservice under budgetperioden. Avdelningarna har därtill
formulerat egna verksamhetsplaner, innehållande konkreta handlingsplaner för genomförandet av
aktiviteterna.

Organisation
Regionstab
Regionstaben driver, utvecklar och stödjer arbetet med verksamhetsstyrning inom Region Kronoberg.
Regionstaben utgör även ett stöd till Region Kronobergs förtroendemannaorganisation. Regionstabens
avdelningar omfattar cirka 120 medarbetare.
Planeringsavdelningen har ett övergripande ansvar för att utveckla, leda, samordna och följa upp olika
strategiska områden såsom upphandling, krisberedskap, planerings- och investeringsprocesser, klimatoch miljöarbete, uppföljning och analyser, vårdval och privata vårdgivare, regionövergripande
ledningssystem och strategisk IT.
Kansliavdelning har som huvuduppdrag att stödja den politiska beslutsprocessen i region Kronoberg.
Avdelningen ansvarar för nämndsadministration, administrativt stöd till den politiska organisationen
samt arkiv och diarium. I uppdraget ingår även informationssäkerhet, juridik, människorättsarbete och
patientnämndsverksamhet.
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Personalavdelningen ska strategiskt driva, leda, utveckla och följa upp HR-arbetet inom Region
Kronoberg. Avdelningens arbete ska bidra till att Region Kronoberg uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare för såväl nuvarande som framtida medarbetare.
Kommunikationsavdelningen ska arbeta för att skapa en kommunikativ organisation. Det innebär att
alla chefer och medarbetare tar ansvar för att kommunicera med varandra, med brukare, med invånare
och med samarbetsparter.
Ekonomiavdelningen har ett övergripande samordningsansvar för hela organisationens
ekonomifunktion och ansvarar bland annat för redovisning, bokslut och internkontroll av ekonomiska
transaktioner, ekonomisk uppföljning, analys och rapportering på regionnivå, finansiell planering och
förvaltning samt systemförvaltning och utveckling av ekonomisystem.

Regionservice
Regionservice uppdrag är att erbjuda service till samtliga verksamheter inom Region Kronoberg.
Regionservice drygt 400 medarbetare tillhandahåller säkra och välskötta fastigheter, välstädade lokaler,
goda och näringsriktiga måltider, interna transporter samt stöd inom IT och telefoni åt Region
Kronoberg.

Regional kollektivtrafikmyndighet
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i länet och ansvarar för att länet har en god
tillgång till kollektivtrafik och att kollektivtrafiken hela tiden utvecklas i enlighet med invånarnas
resebehov och länets politiska målsättningar. Myndigheten ska se till att alla former av kollektivtrafik
behandlas på ett konkurrensneutralt och likvärdigt sätt. Kollektivtrafikmyndigheten beskriver den trafik
som ska erbjudas medborgarna i ett trafikförsörjningsprogram. Programmet innehåller utbudet av trafik,
beskrivning av bytespunkter, arbetet med miljö, tillgänglighet och säkerhet samt ekonomi. 2015-11-25
fastställde regionfullmäktige nuvarande trafikförsörjningsprogram.

2
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INVÅNARE
KRONOBERGS LÄN UTVECKLAS I LINJE MED DEN
REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN
Nuläge
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) antogs av regionfullmäktige i juni 2015. Regionala
utvecklingsnämnden ansvarar inför regionstyrelsen för att implementera det regionala
utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Delar av stödfunktionen för implementeringsarbetet är
organiserat under regionstabens miljöenhet.
Under året kommer omvärldsbevakning ske kopplat till hållbarhetsområdet. Region Kronoberg
förbereder medverkan i samhandlingsgruppen "Klimatplattform Kronoberg”, vars arbete leds av
länsstyrelsen (beslut om medverkan tas i regionstyrelsen i maj).

Verksamhetens mål

Kronobergs län utvecklas i linje
med den regionala
utvecklingsstrategin

Aktiviteter

Ansvarig funktion

Samordna hållbarhetsprofil i RUS

Planeringsavdelningen

Implementera gröna tråden

Planeringsavdelningen

Styrtal

Nuläge1

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Måluppfyllelse RUS2

2,5/10

3/10

4/10

TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER SKA VARA GOD
Nuläge
Region Kronoberg arbetar med att förbättra tillgängligheten bland annat genom satsningar på
utvecklade e-tjänster. Kännedomen om tillgängliga e-tjänster inom hälso- och sjukvården via 1177 är
bristande.
1

Värde hämtat från Region Kronobergs årsredovisning 2015 alternativt avser senast genomförda mätning eller
bedömning
2 Måttet anger hur många av de tio RUS-målen som kommer, givet trenden de senaste åren (i regel 3-5 år), att vara
uppfyllda 2025. Att observera är att då måttet utgår från de senaste årens data och inte innehåller andra
antaganden får exempelvis en lågkonjunktur stor inverkan på framskrivningen. Måttet ska således utläsas som
”vad händer om utvecklingen under de senaste åren fortsätter även framöver”. Därmed är måttet inte med
nödvändighet det mest sannolika utfallet.
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Verksamhetens mål

Marknadsföra 1177 och e-tjänster

Aktiviteter

Ansvarig funktion

Kampanj 1177 och e-tjänster

Kommunikationsavdelningen

Styrtal

Nuläge3

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Andel av invånarna som
har konto i 1177.se
Nöjdhet externa
webbplatsen
Antal genomförda proaktiva
mediaaktiviteter

22 %

30 %

40 %

42 %

50 %

60 %

4

6

6

INVÅNARNA SKA HA KÄNNEDOM OM REGION
KRONOBERGS ANSVARSOMRÅDEN
Nuläge
Region Kronoberg bildades 1 januari 2015 då landstinget och regionförbundet gick samman i en ny
gemensam 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, kollektivtrafik och områden
som handlar om regional utveckling och tillväxt. Det är betydelsefullt att invånarna i Kronoberg förstår
och har god kännedom om vilka områden som Region Kronoberg ansvarar för.

Verksamhetens mål

Öka kännedomen om varumärket

Aktiviteter

Ansvarig funktion

Marknadsföringskampanj

Kommunikationsavdelningen

Proaktiv mediastrategi

Kommunikationsavdelningen

RUS kommunikativ och digital

Kommunikationsavdelningen

Styrtal

Nuläge4

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Andel av väntrummen som
har uppdaterats
Andel av regionstabens
medarbetare som har
kännedom om RUS

Okänt värde

80 %

100 %

Okänt värde

60 %

90 %

3

Värde hämtat från Region Kronobergs årsredovisning 2015 alternativt avser senast genomförda mätning eller
bedömning
4 Värde hämtat från Region Kronobergs årsredovisning 2015 alternativt avser senast genomförda mätning eller
bedömning
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MEDARBETARE
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM
TRIVS OCH UTVECKLAS
Nuläge
Kompetensförsörjning är en strategisk fråga för Region Kronoberg, det finns stora utmaningar både på
kort och på lång sikt. Arbetet med att stärka bilden av Region Kronoberg som en attraktiv arbetsgivare
för framtida och redan anställda medarbetare är högt prioriterat. Vi behöver fortsätta arbeta för att
attrahera ungdomar så att de väljer utbildningar som leder till arbete inom vårdyrkena.
Region Kronobergs medarbetare har hög kunskap och kompetens. Medarbetarenkäten visar på flera
styrkeområden och viktiga utvecklingsbehov. Arbetet med att förenkla och utveckla våra mål behöver
fortsätta liksom arbetet med att skapa delaktighet. Region Kronoberg behöver säkerställa rätt använd
kompetens i våra verksamheter. Många chefer lägger för mycket tid på administration och bemanning
och för lite tid på utveckling och coaching.

Verksamhetens mål

Attraktiv arbetsgivare

Öka kännedomen om varumärket

Aktiviteter

Ansvarig funktion

Tydligt och känt arbetsgivarmärke
för att kunna rekrytera rätt
medarbetare.

Personalavdelningen

Ta tillvara nyanlända med
vårdkompetens.

Personalavdelningen

Samordnad och anpassad
introduktion.

Personalavdelningen

Säkerställa struktur och
samordning kring praktik, prao,
studiebesök mm.

Personalavdelningen

Rätt använd kompetens.

Personalavdelningen

Hälsofrämjande
arbetsplats/arbetsvillkor.

Personalavdelningen

Arbeta med värdegrunds- och
arbetsgivarvarumärket

Kommunikationsavdelningen

Kampanj 1177

Kommunikationsavdelningen

Grafisk profil känd

Kommunikationsavdelningen
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Uppföljning kommunikativt index

Utveckla det kommunikativa
ledarskapet

Kommunikationsavdelningen

Verksamhetens mål

Styrtal

Nuläge

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Attraktiv arbetsgivare5

Ledarskapsprofil enligt
medarbetarenkäten
Medarbetarprofil enligt
medarbetarenkäten
Stressprofil enligt
medarbetarenkäten
Andel av Region
Kronobergs medarbetare
som känner till den grafiska
profilen
Kommunikativt
ledarskapsindex6

65

67,5

>67,5

77,3

>77,3

>77,3

48,3

<48,3

<48,3

Okänt värde

75 %

100 %

69,4

75

80

Öka kännedomen om
varumärket
Uppföljning
kommunikativt index

ORGANISATIONEN HAR EN GEMENSAM VÄRDEGRUND
Nuläge
Region Kronobergs värdegrund är Respekt för människan. Det är det som ska vara grunden i allt vi gör
– hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi prioriterar våra
resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål, formar strategier och planerar
aktiviteter.

Verksamhetens mål

Öka kännedomen om
värdegrunden

Aktiviteter

Ansvarig funktion

Arbeta med värdegrunds- och
arbetsgivarvarumärket

Kommunikationsavdelningen

Styrtal

Nuläge

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Andel av Region Kronobergs
medarbetare som känner till
värdegrunden

Okänt värde

60 %

100 %

5
6

Avser hela Region Kronoberg
Avser hela Region Kronoberg
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7
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VERKSAMHETSUTVECKLING
KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA ÖKA
Nuläge
Arbetet med att införa ett koncernövergripande ledningssystem har påbörjats.
Ledningssystemperspektivet handlar om att verka för att göra det så enkelt som möjligt för den enskilde
medarbetaren att göra rätt och att ge förutsättningar för ledningsfunktioner på alla nivåer att fatta beslut
baserade på fakta. Detta sammantaget bidrar till att Region Kronoberg systematiskt kan utveckla och
förbättra sin verksamhet mot målet att kvaliteten i verksamheten ska öka.
Ett nytt upphandlingsreglemente ska tas fram och implementeras i verksamheten och aktiviteter som
syftar till att öka avtalstroheten ska genomföras.

Verksamhetens mål

Aktiviteter

Ansvarig funktion

Implementera ett sammanhållet
ledningssystem

Planeringsavdelningen

Implementera förvaltningsmodell
inom regionstabens avdelningar

Planeringsavdelningen

Utveckla och implementera
systemstöden för ledningssystem

Planeringsavdelningen

Förberedd
krisberedskapsorganisation för att
hantera händelser

Ta fram och implementera
Krishanteringshanteringsplan
Region Kronoberg

Planeringsavdelningen

Effektiv och strategisk
upphandlingsprocess

Utveckla upphandlingsprocessen

Planeringsavdelningen

Digitalt e-arkiv infört

Införande av e-arkiv för
slutarkivering

Kansliavdelningen

Kravställande och upphandling nytt
ekonomisystem

Ekonomiavdelningen

Benchmarking av
ekonomiprocesser
(redovisningsstöd) för ökad
effektivitet

Ekonomiavdelningen

Kartlägga centrala processer
kopplat till ledningssystem/intranät

Ekonomiavdelningen

Införa och utveckla tjänstekatalog

Regionservice

Utveckla och implementera
ledningssystem7

Prioritera och effektivisera vårt
arbete

Effektivisera serviceprocesserna

7

I enlighet med kriterierna i Region Kronobergs riktlinje för processtyrning.
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Verksamhetens mål

Styrtal

Nuläge

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Utveckla och implementera
ledningssystem8

Implementerat
ledningssystem för
kvalitetsstyrning och
verksamhetsutveckling
Andel implementerade
ledningsprocesser
Andel enheter/processer med
implementerad
dokumentstyrning
Andel verksamheter med
aktuella krishanterings-planer
eller motsvarande enligt
Krishanteringsplan Region
Kronoberg
Avtalstrohet

0%

30 %

100 %

0%

30 %

100 %

5%

100 %

100 %

<100 %

100 %

100 %

Basvärde
saknas
Basvärde
saknas
0

Stickprov
genomförs
Basmätning
genomförs
2

5

10 %

30 %

100 %

Förberedd
krisberedskapsorganisation
för att hantera händelser
Effektiv och strategisk
upphandlingsprocess
Digitalt e-arkiv infört
Effektivisera
serviceprocesserna

Upphandlat värde gentemot
totalt inköpsvärde
Antal digitalt slutarkiverade
system
Andel beskrivna processer i
tjänstekatalogen

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
Nuläge
Region Kronobergs verksamhet är omfattande och medför stor miljöpåverkan genom många
transporter och stor användning av förbrukningsmaterial, läkemedel, livsmedel, energi kemikalier och
lustgas. Miljöprogrammet beskriver hur regionen internt ska arbeta för att vara klimateffektivt,
resurseffektivt och hälsofrämjande. Miljöarbetet fokuserar på de områden där verksamhetens
miljöpåverkan är störst och ska bidra till att uppnå nationella och regionala miljömål.

Verksamhetens mål

Region Kronobergs
klimatpåverkande utsläpp ska
minska

8

Aktiviteter

Ansvarig funktion

Leda och stödja genomförandet av
Region Kronobergs miljöprogram

Planeringsavdelningen

I enlighet med kriterierna i Region Kronobergs riktlinje för processtyrning.
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Styrtal

Nuläge

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Region Kronobergs
klimatpåverkande utsläpp ska
minska
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som
sker med förnyelsebart bränsle
Förnyelsebara drivmedel inom
kollektivtrafikens
samtliga fordon (buss, bil och
minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom
verksamheten som kommer från
icke fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av
det totala inköpet

Ranking Öppna
jämförelser;
miljöarbete
50 %

Plats 5

Plats 4

65 %

75 %

Samtliga bussar i
kollektivtrafiken

Samtliga bussar i
kollektivtrafiken

Samtliga fordon i
kollektivtrafiken

93 %

>93 %

95 %

49 %

53 %

60 %

10
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EKONOMI
BOKSLUT I BALANS
Nuläge
Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil ekonomi som kännetecknas av
långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter gränser för hur stora
kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den
service den själv beslutar om. För att uppnå det finansiella resultatmålet krävs ytterligare åtgärder för att
på sikt sänka verksamhetens nettokostnader.
Projektet för översyn och utarbetande av en ny ekonomistyrningsmodell för Region Kronoberg pågår
sedan hösten 2015 och beräknas vara färdig under första delen av 2017. Med ekonomistyrning avses en
medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten
genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för
tilldelade resurser och fastställda mål. Översynen fokuserar på bland annat resursfördelningsmodeller,
budgeteringsprinciper, uppföljning samt förenkling av administrativa rutiner inom ekonomiområdet.

Verksamhetens mål

Ekonomi i balans

Aktiviteter

Ansvarig funktion

Projekt Ny ekonomistyrning

Ekonomiavdelningen

Styrtal

Nuläge

Målvärde 2016

Målvärde 2018

Det ekonomiska resultatet ska uppgå
till minst 1 % av skatter, utjämning
och bidrag.

3,6 % (delår mars)

1,3 %

0,3 %

11
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Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod
16RK751
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK751
Handläggare: Jonas Karlström, Ekonomiavdelningen
Datum: 2016-04-19

Regionstyrelsen

Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att följa SKL:s rekommendation och betala 1,00 kronor per invånare till
biobanken för navelsträngsblod under tre år med start januari 2016.

Sammanfattning
SKL:s förbundsstyrelse har vid sammanträde den 11 mars 2016 beslutat att
rekommendera landstingen och regionerna att till biobanken för navelsträngsblod
betala 1,00 kronor per invånare under tre år med start januari 2016. Varje
landsting/region uppmanas senast den 1 maj 2016 anmäla till SKL hur
rekommendationen har behandlats. Region Kronoberg har beviljats anstånd till 10
maj 2016 med att inkomma med regionstyrelsens beslut till SKL.
Biobanken för navelsträngsblod finns vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Västra Götalandsregionen. För mer information se Bilaga.
Information har lämnats till SKL om beslutsgång samt detta beslutsunderlag.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Meddelande från styrelsen(SKL) NR 4/2016, Nationell finansiering av
biobanken för navelsträngsblod – rekommendation till Landsting och
Regioner

Sida 1 av 1

34

35

36

37

38

40

7
Avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
16RK861
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK861
Handläggare: Jonas Karlström, Ekonomiavdelningen
Datum: 2016-04-25

Regionstyrelsen

Avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i Region Kronoberg en avgift om
max 100 kr per dygn för patient, förutom patientavgift, samt vid behov för
närstående i samband med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.

Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde
2016-04-15 att rekommendera landsting och regioner att erbjuda alla som bor eller
vistas varaktigt i landstinget en avgift om max 100 kr för patient, förutom
patientavgift, samt vid behov närstående i samband med behandling vid
Skandionkliniken i Uppsala.
När Skandionkliniken i Uppsala tog emot de första patienterna hösten 2015
uppmärksammades att både patienter och anhöriga betalade olika avgifter för bl a
patienthotell, kost, anhörigmedverkan och hemresor under helgerna. Detta beror
på att patienternas hemlandsting har fattat beslut om olika nivåer på dessa avgifter.
Med anledning av detta föreslår SKL:s styrelsen ovanstående rekommendation att i
syfte att harmonisera dessa avgifter för patient och vid behov anhörig i samband
med behandling vid Skandionkliniken. Rekommendationen och beslutsförslaget
ovan omfattar således inte patientavgifter. Idag har Region Kronoberg idag
riktlinjer för patienthotell och där framgår att ”om patienten bor på patienthotell får
patienten betala en avgift på 100 kronor men om det är ett vanligt hotell står Regionen för hela
kostnaden. Samma sak gäller för anhörig som följer med patienten”.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Meddelande från Styrelsen (SKL) angående rekommendation om
avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala. (2016-04-15)

Sida 1 av 1
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Höjd ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök Vårdval
Kronoberg - primärvård 16RK768
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK768
Handläggare: Agneta Ryberg
Kundvalsenheten
Datum: 2016-04-08

Regionstyrelsen

Höjd ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Vårdval Kronoberg - primärvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att från och med 1 juni 2016 höja ersättningen inom budgetramen från nuvarande
600 kr per hembesök/hemsjukvårdsbesök till 900 kr per hembesök/
hemsjukvårdsbesök hos personer 65 år och äldre folkbokförda i Kronoberg och
listade vid aktuell vårdcentral
att uppdra åt regiondirektören att följa utvecklingen under hösten 2016 för att
bedöma om höjd ersättning ger avsedd effekt

Sammanfattning
I Uppdragsspecifikation 2016 för Vårdval Kronoberg – primärvård görs
prioritering utifrån äldre personer som har omfattande behov av sjukvårdsinsatser
och/eller bor på särskilt boende.
Besök i patientens hem ska utföras när den enskilda patientens sjukdomstillstånd
eller livssituation inte medger besök på vårdcentralen eller när ett hembesök kan
tillföra ytterligare kunskap. Hembesök och hemsjukvårdsbesök ger särskild
ekonomisk ersättning till den vårdcentral där patienten är listad.
Antal hembesök/hemsjukvårdsbesök för gruppen har inte ökat som önskvärt. För
att bättre möta äldres behov och förväntningar samt för att stimulera till
förändringar av nya arbetssätt och kultur på vårdcentralerna vill vårdvalet pröva att
inom budgetramen höja ersättningen per hembesök/hemsjukvårdsbesök.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppdragsspecifikation 2016 för vårdval primärvård
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Beslutsunderlag
Diarienr: 15RK136
Handläggare: Agneta Ryberg,
Datum: 2016-02-04
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1

Inledning

Region Kronoberg har fastställt visionen Ett gott liv i ett livskraftigt län, med
målet att vara ett kvalitetsstyrt landsting.
Verksamheten ska drivas utifrån de krav som anges i hälso- och sjukvårdslagen om
en god vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges företräde till vården (HSL §2).
Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av hög medicinsk kvalitet, god
tillgänglighet och bra bemötande. Ambitionen för hälso- och sjukvården i
Kronobergs län är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för en god vård på lika
villkor som utgår från patientens behov. Alla invånare ska ha lika rätt till en god
hälso- och sjukvård oavsett ålder, kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder
eller etnisk bakgrund. Medborgarna ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig
och effektiv vård av god kvalitet. Vården ska ges på den mest effektiva
omhändertagandenivån, MEON-principen.
Primärvårdens grunduppdrag är att svara för medborgarnas behov av en basal
hälso- och sjukvård vid behandling, rådgivning, förebyggande insatser och
rehabilitering utan avgränsningar vad gäller sjukdom, ålder och patientgrupp.
Primärvården är navet i hälso- och sjukvårdssystemet och ska vara förstahandsval
vid behov av vård. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av sammanhållna
vårdprocesser, vilket innebär krav på ett fördjupat och ömsesidigt
gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk
tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande
rehabilitering i möjligaste mån ska kunna ske i ett sammanhang.
Medborgarna ska ha rätt till en fast vårdkontakt i en trygg och säker hälso- och
sjukvård med god medicinsk kvalitet och förtroendefull relation.
Med vårdcentral menas en enhet inom primärvården som tillhandahåller komplett
primärvård enligt fastställt uppdrag. Vårdval Kronoberg innebär att
landstingsfinansierad primärvård drivs av godkända vårdcentraler såväl offentliga
som privata.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2

Bakgrund

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

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

3

Regelverk, kompetens, lokaler

3.1

Lagar, författningar, föreskrifter samt Region Kronobergs
riktlinjer mm

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

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

Patientsäkerhetslagen anger ett tydligt ansvar för vårdgivaren att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete.
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Region Kronoberg utgår från Termbanken, som innehåller begrepp och termer
som Socialstyrelsen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och
privata vårdgivare beslutat att rekommendera för användning inom vård och
omsorg.
Socialstyrelsens termbank

Arbetssättet ska utgå från evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet.
SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering

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

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller. Huvudprinciperna handlar om icke
diskriminering, barns bästa, rätten till liv och utveckling, att få komma till tals och
bli respekterad och skydd mot alla typer av missförhållanden.
Barnkonventionen

Vårdcentralen ska:
 Följa av Region Kronoberg fastställda vårdprogram och riktlinjer.
 Använda Regionens system för avvikelsehantering.
 Anmäla ärenden som bör bedömas och utredas, inför eventuell anmälan enligt
Lex Maria, till chefläkare i Region Kronoberg.
 Rapportera till av Vårdvalet anvisade kvalitetsregister.
 Använda Cambio Cosmic.
 Diagnoskoda enligt:



3.2

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Primärvård

Följa rekommendationer angivna av Regionens medicinska kommitté och
läkemedelskommitté.
Uppfylla Regionens mål i vård- och behandlingsgarantin.
Förse patientnämnden med upplysningar och underlag för deras uppdrag.
Kompetenskrav

Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen med lagar och förordningar, allmänna
råd och övrigt som gäller för hälso- och sjukvården. Vid byte av verksamhetschef
ska Vårdvalet skriftligen informeras om vem som är ansvarig. Hälso- och
sjukvårdspersonalen ska ha erforderlig legitimation och kompetens.
Vårdcentralen ansvarar för att personalen får den fortbildning som erfordras för
att upprätthålla kompetensen inom yrket. Vårdcentralen ska systematiskt tillägna
sig kunskap och tillämpa bästa medicinska praxis.
Verksamhetschefen ska tillsammans med samtliga medarbetare utforma en
individuell fortbildningsplan.
Länk till information och blankett
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Kravet för att bli godkänd som vårdcentral är att minst 60 % (arbetad tid) av de
verksamma specialistläkarna är specialister i allmänmedicin, med dokumenterad
erfarenhet och kompetens gällande hela den verksamhet som ingår i uppdraget.
För sjuksköterskorna gäller att minst 50 % (arbetad tid) ska vara
distriktssköterskor. Sjuksköterska som ansvarar för distriktssköterskeuppgifter
eller BHV-verksamhet ska vara specialistutbildad inom området.
3.3

Lokaler, utrustning och hygien

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

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

Tillgänglighetsriktlinjer styr utformningen i fastigheter inom vårdområdet.
Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Krav på teknisk apparatur för medicinska bedömningar och behandlingar finns
som bilaga.
3.4

Miljö

Miljöfrågorna har stor betydelse för Regions arbete och för helhetssynen på
sambanden mellan människa, miljö och hälsa. Verksamheten ska bedrivas med
minsta möjliga miljöbelastning och resursförbrukning. Verksamhetschefen har
möjlighet att utse representant för deltagande på Regionens miljöombudsträffar.
Miljö
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3.5

Filial

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

4

Beskrivning av grunduppdrag

Förfrågningsunderlag med förutsättningar för grunduppdraget samt
ersättningsnivå fastställs varje år av Regionfullmäktige. När Regionfullmäktige har
fattat beslut ska leverantören skriftligen informeras.
Krav kan förändras, utökas över tid och avdrag i form av sanktioner kan göras på
ersättningen om vårdcentralen inte följer anvisningar.
Budgetdokument

I Vårdval Kronoberg finns grunduppdraget beskrivet i tolv delar (4.1 – 4.12) samt
i tre tilläggsuppdrag (5.1 – 5.3). Tilläggsuppdrag kan tillkomma under året.
4.1

Basal hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper

4.1.1 Vårdtjänsten omfattar

Grundläggande hälso- och sjukvård inom området allmänmedicin ska erbjudas i
enlighet med de mål och prioriteringar som fastställts och fortlöpande beslutas av
landstingsfullmäktige. Hälso- och sjukvården ska bedrivas i enlighet med gällande
lagstiftning. Vården ska ges med respekt för alla patienters lika värde.
Under 2016 kommer Region Kronoberg utveckla möjligheten för invånarna att få
tillgång till journal via nätet.
Vårdcentralen ska ha ett öppethållande som motsvarar medborgarnas behov av
hälso- och sjukvård och Regionens beslutade mål för tillgänglighet och
vårdgaranti, varför öppettiden ska vara minst kl. 08.00 – 17.00 vardagar.
Regionen ska skriftligen informeras om och lämna godkännande för planering av
verksamhet under sommarperioden eller vid tillfälliga situationer när
vårdcentralen reducerar öppettider alternativt flyttar verksamhet genom
samverkan med annan vårdcentral. Vårdcentralens ansvar för listade invånare
kvarstår.
Vårdcentralen ska ge första linjens hälso- och sjukvård med planerad och
oplanerad vård i form av utredning, diagnostik, behandling, rådgivning och
uppföljning. De hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds ska riktas mot alla typer
av sjukdomar, skador och upplevda besvär.
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I vårdtjänsten ska grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad,
förebyggande arbete och rehabilitering ingå. Åtgärderna ska inte kräva sjukhusets
resurser eller täckas av annan huvudmans ansvar.
För invånare från såväl grannlandstingen som övriga Sverige gäller fritt
vårdsökande inom primärvården, vilket innebär att vårdcentral inte kan neka att ta
emot patienten om medicinskt behov finns.
Riksavtalet för utomlänsvård

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

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

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

Vid övergångar mellan olika vårdcentraler och vårdnivåer ska patienten ha
vetskap om vem som har ett samordningsansvar. Besök i patientens hem ska
utföras när den enskilda patientens sjukdomstillstånd eller livssituation inte
medger besök på vårdcentralen eller när ett hembesök kan tillföra
kunskap. Hembesök och hemsjukvårdsbesök hos personer 65 år och äldre
folkbokförda i Kronoberg ger särskild ekonomisk ersättning till den vårdcentral
där patienten är listad.
Verksamhetschefen ska se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet. Verksamhetschefen ska utse en fast
vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt eller om en patient själv begär
det.
Den fasta vårdkontakten har ansvar för att individuell plan upprättas för svårt
sjuka eller palliativa patienter. Landstingsgemensam rutin för fast vårdkontakt och
brytpunktsamtal finns utarbetade.
Livsuppehållande behandling SOSFS 2011:7
Fast vårdkontakt och brytpunktssamtal
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Rekommenderad arbetsfördelning finns utarbetad i samverkan mellan
primärvården och kliniker inom berörda delar av vårdvalet.
Vårdöverenskommelser

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

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

Vuxna patienter med neuropsykiatrisk problematik som är välinställda på Strattera
eller metylfenidat kan följas upp hos sjuksköterska i primärvård.
Uppföljning av distriktssköterska i primärvården av patienter med läkemedelsbehandling
för ADHD

Från 18 års ålder är vårdcentralen ansvarig för hälso- och sjukvård för personer
som omfattas av LSS-insatser. Vuxenhabiliteringen har ett ansvar för råd och stöd
(LSS § 9:1) och ett ansvar för habilitering (HSL § 3B) för personer med
omfattande funktionshinder.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

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

Vårdcentralen ska vid behov anlita tolk enligt rutiner i Region Kronoberg. Vid
användning av tolk används åtgärdskod (= KVÅ-kod) ZV020.
Tolkcentral
Tolkförmedling (språktolkning)

Vårdcentralen ska också svara för utfärdande av vårdintyg, rättsintyg, utlåtande till
försäkringskassa samt övriga intyg/undersökningar inom grunduppdraget.
Tillämpning av taxor och avgifter

Vårdcentralen ska ansvara för dödsfallsundersökning enligt gällande föreskrifter.
Riktlinjer vid dödsfall, utfärdande av dödsbevis och intyg

Hjälpmedel har en stor betydelse för livskvalitet och jämlika villkor. Ansvaret är
delat mellan länets åtta kommuner och Region Kronoberg.
Hjälpmedel Kronoberg
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För rådgivning, utredning, behandling, uppföljning och utskrivning av hjälpmedel
ska vårdcentralen kunna erbjuda patienter med diabetes, astma/KOL, demens,
långsamläkande sår och inkontinens uppföljning av specialinriktade
sjuksköterskor.
4.1.2 Mål









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

4.1.3 Uppföljning

* Se bilaga, indikatorförteckning
+ Nytt nyckeltal.
≈ Förändrat nyckeltal
Nr

Nyckeltal Vårdval Varför nyckeltalet följs Frekven
s

Diabetes

Andel patienter
registrerade i NDR
1.
av antalet listade
(4.1 Basal hälso- patienter med
och sjukvård)
diabetesdiagnos.

Vårdcentral ges
Tertial
möjlighet till uppföljning
av egna patienter, av
jämförelser mellan olika
vårdcentraler, samt ger
underlag för forskning
runt behandling av
diabetes.

* Andel patienter < God glukoskontroll
80 år med diabetes minskar risken för
(4.1 Basal hälsosom har HbA1c
diabeteskomplikationer.
och sjukvård)
≤ 70 mmol/mol.

Källa

Mål

Cosmic

≥ 95 %

NDR

2.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

3.

Rökfrihet är avgörande Tertial
för att minska risken för
diabeteskomplikationer.

Cosmic

100 %

* Andel patienter
med diabetes som
(4.1 Basal hälsoär ickerökare.
och sjukvård)
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Tillgänglighet

Andel patienter
som efter bedömt
4.
behov fått ett
(4.1 Basal hälso- planerat läkarbesök
och sjukvård)
inom 7 dagar.

Vårdgarantimätning,
Tertial
enligt överenskommelse
om vårdgarantin,
omfattar inom
primärvård endast
nybesök hos läkare.

Cosmic

100 %

Kontinuitet

* Andel patienter
som haft samma
5.
läkare de tre sista
besöken och som
(4.1 Basal hälso- gjort minst tre
och sjukvård)
besök de sista tre
åren och varit
aktuella på
vårdcentralen
under senaste
perioden.

Stimulera ökad
kontinuitet.

Tertial

Cosmic

≥ 50 %

Läkemedel

Andel av de
läkemedel som står
6.
för 90 % av
vårdcentralens
(4.1 Basal hälso- läkemedelsförskriv
och sjukvård)
ning (mätt i DDD)
som är
förstahandsrekommenderade
läkemedel,
uthämtade på
apotek.

Följsamhet till
rekommenderade
läkemedel inom (DU 90
%) Kronoberg.

Tertial

Försäljnings- ≥ 85 %
statistik från
Apotekens
Service

7.

* Antal uthämtade
antibiotika recept
(varurader) per
(4.1 Basal hälso1000 listade
och sjukvård)
patienter, oavsett
var läkemedlen är
förskrivna.
(Antibiotika =
ATC J01 exkl
Hiprex)

Följsamhet till
STRAMA:s
rekommendationer för
öppen vård.

Tertial

Försäljningsstatistik från
Apotekens
Service

8.

Vid
Tertial
antibiotikabehandling av
luftvägsinfektion
orsakad av bakteriell
smitta, är PcV
förstahandsalternativ.

* Andel PcV av alla
luftvägs-antibiotika
till barn 0-6 år per
(4.1 Basal hälsoförskrivande VC.
och sjukvård)

Rationell
läkemedelsanvändning.

Minskad
antibiotikaanvändning
totalt.
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9.

* Andel kinoloner
av urinvägsantibiotika till
(4.1 Basal hälsokvinnor 18-79 år
och sjukvård)
per förskrivande
vårdcentral.

Följsamhet till
STRAMA:s
rekommendationer för
öppen vård.

Tertial

Försäljnings- ≤ 5 %
statistik från
Apotekens
Service

10.

*Andel patienter
med diagnos
hjärtsvikt som
(4.1 Basal hälsoordinerats
och sjukvård)
behandling med
ACE-hämmare
eller ARB.

Måttet är en indikator
dels på hur pass
stringent diagnosen
hjärtsvikt sätts och dels
hur pass väl patienterna
behandlas.

Tertial

Cosmic

≥ 80 %

Äldre och
läkemedel

Kontinuerligt utvärdera
behovet av läkemedelsbehandling och minska
polyfarmaci.

Tertial

Cosmic

≥ 80 %

Andel listade ≥ 75 Minimera riskfylld
år på vårdcentralen läkemedelsbehandling
som är ordinerade hos äldre.
(4.1 Basal hälsonågot olämpligt
och sjukvård)
läkemedel
(Tramadol,
Propavan,
långverkande
bensodiazepiner
eller antikolinergika) de
senaste 3
månaderna.

Tertial

Försäljningss ≤ 7 % ?
tatistik från
Apotekens
Service.

Äldre och
läkemedel

Andel listade ≥ 75
år som har fler än 5
stående läkemedel
11.
och som har fått en
(4.1 Basal hälso- enkel läkemedelsoch sjukvård)
genomgång senaste
året.
12.

Andel patienter
≥ 75 år som har
hämtat ut perorala
13.
COX-hämmare
(4.1 Basal hälso(inflammationsoch sjukvård)
hämmande) de
senaste tre
månaderna.

Minimera riskfylld
läkemedelsbehandling
hos äldre.

Tertial

Försäljningss ≤ 3 %
tatistik från
Apotekens
Service

Influensavaccination

Främja hälsa i
befolkningen.

Tertial 1

Cosmic

14.

* Andel influensavaccinerade ≥ 65
år.

≥ 65 %

(4.1 Basal hälsooch sjukvård)
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Undvikbar
slutenvård
15.

Antal besök per
1000 listade på
sjukhusens
akutmottagningar
(4.1 Basal hälso- som inte lett till
inläggning bland
och sjukvård)
vårdcentralens
listade ≥ 75 år

4.2

Att tillgängligheten och Tertial
tilliten till vårdcentralen
ska vara så god att inte
”onödiga” besök sker på
sjukhusens
akutmottagningar.

Cosmic

Minskande
andel

Rådgivning

4.2.1 Vårdtjänsten omfattar

Vårdcentralens uppdrag är att i första linjen ge information, råd och stöd till
medborgarna via telefon, e-post, genom 1177 Vårdguiden, personligt besök eller på
annat sätt. Rådgivning fyller en viktig funktion för att stärka patientens förmåga till
eget ansvar samt skapa trygghet och stimulera till egenvård för lättare sjukdomar,
skador och besvär.
Patientens information vid första kontakten ligger till grund för den medicinska
bedömning som görs, vilket resulterar i egenvårdsråd eller att vårdbegäran startar.
Bedömningen är avgörande för de insatser som kan bli aktuella för egenvård, vård på
den enskilda vårdcentralen, alternativt vård hos annan vårdgivare eller kontakter med
övriga samhällsresurser.
Invånare ska kunna nå vårdcentralen för rådgivning per telefon vardagar klockan
08.00 -17.00 under hela året. Tele-Q ska användas och vara öppen från måndag
kl. 06.30 - fredag kl. 17.00 under vardagar för inringning.
Riktlinjer för telefoni

Rådgivning kan ges utifrån RGS-webb som beslutsstöd.
Vårdcentralen ska vara ansluten till 1177, Vårdguiden och har i uppdrag att
bevaka tjänster som till exempel receptförnyelse och avbokning av tid.
1177, Vårdguiden

4.2.2 Mål

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

Nr

Tillgänglighet
16.
(4.2 Rådgivning)
17.
(4.2 Rådgivning)

4.3

Nyckeltal

Varför
nyckeltalet följs

Frekvens

Källa

Mål

* Andel samtal som
fått bokningstid inom
bokningsintervallet 2
timmar.

God tillgänglighet.

Tertial

Tele-Q

≥ 98 %

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

God tillgänglighet.

Tertial

Tele-Q

≥ 95 %

Förebyggande insatser

4.3.1 Vårdtjänsten omfattar

Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg.
Vårdcentralen ska bedriva ett systematiskt hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete. Patienterna ska stödjas och stimuleras att bibehålla
eller förbättra den egna hälsan genom hälsosamma levnadsvanor. Särskilt
angeläget är detta för de grupper som är mest utsatta för ohälsa.
Strukturerat hälsosamtal

Stöd ska erbjudas till patienter med tobaksbruk, otillräckligt fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor enligt rekommendationer i
Socialstyrelsens riktlinjer för nationella sjukdomsförebyggande metoder.
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Patienter ska uppmanas till tobaksfrihet i samband med operation och vid behov
erbjudas tobaksavvänjning vid vårdcentral.
Tobaksfri i samband med operation, riktlinjer
4.3.2 Mål

 Genom att tillfråga patienter om tobaksbruk, otillräckligt fysisk aktivitet,
riskbruk av alkohol och ohälsosamma matvanor samt vid behov erbjuda
lämpliga åtgärder uppmärksamma betydelsen av dessa för hälsan.
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4.3.3 Uppföljning

Nr
Levnadsvanor
18.
(4.3
Förebyggan
de insatser)
19.
(4.3
Förebyggan
de insatser)
20.
(4.3
Förebyggan
de insatser)

4.4

Nyckeltal

Varför
nyckeltalet följs?

Frekvens

Källa

Mål

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

Uppmärksamma
betydelsen av
fysisk aktivitet.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

* ≈ Andel av alla patienter
med hypertonidiagnos
och/eller psykisk ohälsa
(F32 – F51) som någon
gång under de senaste 5
åren har tillfrågats om
alkoholvanor.

Uppmärksamma
betydelsen av
hälsosamma
alkoholvanor.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

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

Uppmärksamma
betydelsen av
tobaksfrihet.

Tertial

Cosmic

≥ 95 %

Rehabilitering

4.4.1 Vårdtjänsten omfattar

Medicinsk rehabilitering syftar till att så långt som möjligt återställa nedsatt
funktionsförmåga genom att träna upp nedsatta eller kompenserande funktioner
och därigenom förbättra förutsättningarna för bästa möjliga aktivitetsgrad.
Rehabiliteringsprocessen ska bidra till att patienter i rätt tid får rätt
rehabiliteringsinsatser inom allmänmedicinens område.
Diagnosgrupper som kan vara aktuella i primärvården är bland andra hjärtsvikt,
KOL, stroke samt besvär från rörelseorganen.
Vårdcentralen ska erbjuda bedömning och behandling av fysioterapeut,
arbetsterapeut, och psykosocial resurs.
Efter senast tio fysioterapeutbehandlingar (individuellt eller i grupp) upprättas
tillsammans med patienten en rehabplan.
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Initiativ till detta kan tas antingen av fysioterapeut, rehabkoordinator eller
behandlande läkare på den vårdcentral där patienten är listad. Syftet är att öka
kvaliteten i rehabiliteringsprocessen.
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

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

Vårdcentralen kan vid behov erbjuda kontakt med multiprofessionellt
rehabiliteringsteam som bedömer och vid behov behandlar patienter med psykisk
ohälsa eller smärta samt andra patienter som riskerar långvarig sjukskrivning.
Sjukskrivningsprocessen

All sjukskrivning ska ske enligt Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
- vägledning för sjukskrivning, övergripande principer och specifika
rekommendationer.
Vägledning vid sjukskrivningar

Region Kronobergs riktlinjer för Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
rekommenderas. Alternativt kan eget ledningssystem för sjukskrivningsprocessen
användas.
Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen
Rehabiliteringsplan

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och
rehabilitering ska olika insatser samordnas på ett ändamålsenligt sätt. En
samordnad vård- och rehabiliteringsplan upprättas i samråd med patienten samt
vid behov med andra myndigheter och rehabiliteringsaktörer.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering
och rehabilitering
4.4.2 Mål

 Med tidiga teaminsatser optimera funktionsförmåga och förbättra
förutsättningarna för bästa möjliga aktivitet.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.5

Barnhälsovård (BHV)

4.5.1 Vårdtjänsten omfattar

Barnhälsovården utgör en viktig del i det samlade folkhälsoarbetet och ska utgå
från ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Det uppnås genom att
förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt att upptäcka och identifiera fysisk,
psykisk och social ohälsa hos barn i förskoleåldern 0-6 år och deras familj.
Asylsökande, papperslösa och gömda barn har rätt till barnhälsovård på samma
villkor som barn bosatta i Sverige.
Hälsoövervakning kompletteras med individuellt stöd och insatser efter
bedömning i varje enskilt fall. Vårdcentralen ska medverka till tidig upptäckt av
barn som far illa och informera kommunens socialtjänst enligt gällande
lagstiftning. Vårdcentralen ska samverka med andra vårdgivare och myndigheter i
frågor som rör barns hälsa och vid behov lotsa till adekvat instans.
BHV erbjuder besök i hemmet, på mottagningen och har tillgänglighet per
telefon.
Vårdcentralen ska följa:
 Nationellt program för barnhälsovård baserat på Socialstyrelsens
vägledning för barnhälsovård med regionala tillägg.
 Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården.
 Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC
Varje vårdcentral samverkar inom ramen för BHV med definierade förskolor
kring barnhälsovårdsfrågor. Vårdcentralen har även för dessa förskolor ett
samhällsmedicinskt ansvar vid olika typer av ohälsoutbrott, till exempel
smittsamma sjukdomar. Ansvaret handlar om information, stöd och åtgärder.
Rikshandboken barnhälsovård
Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring i barnhälsovården
Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC
Smitta på förskolan - en kunskapsöversikt
4.5.2 Mål

 Barnhälsovårdens övergripande mål är att medverka till att säkerställa
barnens hälsa, trygghet och utveckling.
 Följsamhet till basprogram och regionalt implementerade nationella
målbeskrivningar.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.5.3 Uppföljning

Nr

Nyckeltal

Varför
nyckeltalet följs

Frekvens

Källa

Mål

Barnhälsovård

Antal nyfödda
barn (0-1 år) per
sjuksköterska.

Främja kompetens
för att upprätthålla
kvalitet enligt
nationell
målbeskrivning.

Årsvis

Rapport
från
vårdcent
ral

≥ 25 nyfödda
barn/
sjuksköterska

* Andel nyfödda
där ett första
hembesök
genomförts.

Följsamhet till
basprogram samt
av vikt för den
fortsatta
kontakten.

Årsvis

BHVjournal/

≥ 90 %

21.
(4.5 BHV)
22.
(4.5 BHV)

Cosmic

Andra nyckeltal följs upp genom att vårdcentralen fortlöpande ska rapportera till
BHV-samordnarens lokala och nationella verksamhetsuppföljning. Uppföljningen
gäller till exempel vaccinationer, amningsfrekvens, föräldrars rökvanor, antal barn,
hembesök, föräldragrupper, EPDS-screening, handledningstillfällen, samverkan
samt antal nyfödda barn/heltidstjänst.
4.6

Psykisk ohälsa

4.6.1 Vårdtjänsten omfattar

Vårdcentralen ska erbjuda kompetens för att bedöma och behandla personer med
psykisk ohälsa/psykiatriska tillstånd, men specialistpsykiatrin ansvarar för
personer med allvarlig psykisk sjukdom.
Behandlingsansvaret gäller enbart vuxna. Som resurs i arbetet med ungdomar
finns utanför vårdvalet Barn och ungdomshälsan (6-18 år) vars uppgift är att
stödja barn, unga och deras familjer vid lättare psykisk ohälsa.
Vårdcentralen ska erbjuda bedömning och samtalsbehandling till patienter med
 Lätta och medelsvåra depressioner.
 Okomplicerade ångesttillstånd.
 Krisreaktioner.
 Psykosomatik.
 Åldersbetingade psykiska symtom - inklusive basal demensutredning.
 Missbruk och beroendetillstånd utan samtidig svår psykiatrisk störning.
 Basal psykiatrisk bedömning i sjukskrivningsprocessen via rehabiliteringsteam.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Uppdrag/remiss ges av legitimerad personal verksam vid den vårdcentralen
patienten valt. Genom lättillgängliga, korta insatser får patienten vård, hjälp till
självhjälp eller klargörs behov av mer specialiserade insatser. Omfattningen ska i
regel vara begränsad i tid (upp till 10 gånger) och KBT (kognitiv beteendeterapi)
ska erbjudas.
Vårdöverenskommelser

Verksamheten rekommenderas använda ett validerat uppföljningsverktyg,
exempelvis EQ-5D.
Under de närmaste åren planeras för utökad psykologkompetens inom
primärvården.
Under 2016 planeras för införande av internet-KBT.
Region Kronoberg och kommunerna har en skyldighet att ha överenskommelser
om samarbete när det gäller barn och ungdomar med psykiska och/eller
somatiska sjukdomar och besvär, vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
samt vuxna med psykiska problem och missbruksproblem i form av en
”Samordnad individuell plan” (SIP). Likaså finns en samverkansöverenskommelse
när det gäller missbruks- och beroendevård.
Samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning
Missbruks- och beroendevård i Kronobergs län
4.6.2 Mål

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

4.7

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

4.7.1 Vårdtjänsten omfattar

Regionen ska, enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, erbjuda läkarresurser till
samtliga kommuner i länet för att ge hemsjukvårdspatienter en god hälso- och
sjukvård. Uppfyller Regionen inte avtalet att tillhandahålla läkare har kommunen
rätt att anlita läkare och få ersättning från Regionen. (HSL 2006:493)
Regionen och samtliga kommuner ska, enligt 26 § HSL, samverka så att patienter
får den vård, behandling och de hjälpmedel som krävs. Regionen och samtliga
kommuner i Kronobergs län har skrivit avtalet Hemsjukvård i Kronobergs län,
överenskommelse mellan kommunerna och Region i Kronobergs län gällande
insatser inom somatisk hemsjukvård.
Hemsjukvård Kronobergs län - överenskommelse
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Former för läkarmedverkan i hemsjukvården regleras i respektive kommun
genom en skriftlig överenskommelse mellan ansvariga för den kommunala hälsooch sjukvården och respektive vårdcentral.
Vårdtjänsten omfattar konsultativt stöd och utbildande insatser till kommunens
personal inom särskilda boendet för äldre i form av exempelvis övergripande råd i
medicinska frågor och ronder.
Vårdcentralen ska erbjuda stöd vid palliativ vård och vård i livets slutskede i
samverkan med respektive kommun. Brytpunktssamtal ska genomföras och vid
väntat dödsfall ska ”Planeringsunderlag för vård i livets slut” användas.
Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede
Vårdplanering

Region Kronoberg har tillsammans med kommunerna i länet utvecklat ett IT-stöd
för samordnad vårdplanering, Link. Via en ärendeöversikt kan alla som är berörda
av en samordnad vårdplanering se aktuellt status i processen. Syftet är att
underlätta planeringen och förbättra patientsäkerheten genom att skapa en
kommunikation mellan Regionen och kommunerna.

IT-stöd för samordnad vårdplanering (Link)

Under vårdperiod i Regionens regi ska, med hänsyn till patientens behov, en
samordnad vårdplanering ske i samverkan mellan Region Kronoberg och kommunen.
Vårdplanering ska vid behov ske, även utan aktuell vårdperiod på sjukhus, tillsammans
med läkare på vårdcentral och sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård och vid
behov paramedicinsk personal.
Samtliga kommuner har tillgång till Cambio Cosmic och de flesta använder
programmet för dokumentation i hemsjukvården. Region Kronoberg har skrivit avtal
med samtliga kommuner om sammanhållen journal.
4.7.2 Mål

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

4.8

Jourverksamhet

4.8.1 Vårdtjänsten omfattar

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

 Genom hälsostyrning medverka till medicinskt motiverat användande av
jourläkarcentralens resurs.

4.9

Samverkan med andra hälso- och sjukvårdsaktörer inklusive
kommuner

4.9.1 Vårdtjänsten omfattar

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

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

 Följa vårdöverenskommelser mellan primärvård, kommun, specialistvård
och andra aktörer.

4.10 Säkerhet och krisberedskap
4.10.1 Vårdtjänsten omfattar

Vårdcentralen har samma uppdrag vid allvarlig händelse som i vardagen.
Säkerhetsansvaret ska vara tydligt beskrivet. Vårdcentralens resurser hör vid
allvarlig händelse ihop med hela Region Kronobergs sjukvårdsresurser och
disponeras då av Region Kronoberg.
Arbetet med säkerhet- och krisberedskap syftar till att minska sårbarheten och öka
beredskapen såväl i vardagen som vid en allvarlig händelse.
Det innebär bland annat att vårdcentralen ska:
 Utföra de uppdrag som framgår av Riktlinjer för Region Kronobergs
krisberedskap.
 Till Region Kronoberg lämna den information som behövs för att utveckla
krisberedskapen.
Plan vid allvarlig händelse

4.11 Deltagande i av Region Kronoberg arrangerade
utvecklingsarbeten
4.11.1 Vårdtjänsten omfattar

Den medicinska utvecklingen medför fortlöpande förändringar i vårdprocesser,
samverkansbehov förändras och nya behandlingsmöjligheter tillkommer.
Vårdcentralen ska delta i Region Kronobergs utvecklingsarbete. Det sker genom
att vårdcentralens medarbetare, efter kompetens, deltar i olika projekt.
Deltagande kan variera över tid och för deltagande i vissa projekt utgår ersättning.
Vårdcentralen ska delta i utvecklingsarbeten som till exempel att:
 Medverka i AMK:s utbildningsgrupp, medicinska grupper, medicinska
kommittén eller läkemedelskommittén.
 Samverka med FoU i länsövergripande projekt.
 Bidra till en utveckling av samverkansöverenskommelser med
specialistsjukvården eller andra aktörer.
 Samverka i utveckling och förvaltning inom VIS.
 Samverka med samordningssjuksköterskor för sjukdomsgrupperna diabetes,
astma/KOL, inkontinens, sårvård, demens och barnhälsovård.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4.11.2 Mål

 Vårdcentralen ska vara delaktig i Region Kronobergs utvecklingsarbeten.

4.12 Handledning/utbildning av AT/ST-läkare, praktikplatser m.m.
4.12.1 Vårdtjänsten omfattar

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

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

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

VFU ska erbjuda en lärande miljö med erforderlig handledarkompetens.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Universitet/högskoleutbildningar

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

Avtal ang VFU mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg
Yrkeshögskola och gymnasieskola

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

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

5

Fortbildning

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

Länk till blanketten

Utbildningsgruppen utformar och AMK samordnar fortbildning för samtliga
yrkeskategorier inom vårdvalet.
5.1

Mål
 Stimulera fortbildning och utvecklingsarbete
 Samtliga medarbetare ska ha en fortbildningsplan

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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5.2

Uppföljning

Nr

Fortbildning
23.

6

Nyckeltal

Varför
nyckeltalet följs

Frekvens

Antal dagar för
fortbildning och
utvecklingsarbete
per år.

Fortbildning och Årligen
deltagande i
utvecklingsarbete
är en
förutsättning för
kvalitet

Källa

Mål

Dialog

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

Tilläggsuppdrag

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

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet

6.1.1 Vårdtjänsten omfattar

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

6.1.2 Mål

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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6.2

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

6.2.1 Vårdtjänsten omfattar

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

 Optimal läkemedelsterapi för patienten.
 Ökad läkemedelskunskap hos personalen.

6.3

Rehabiliteringsgaranti

6.3.1 Vårdtjänsten omfattar

En ny överenskommelse kan komma att träffas för 2016.
Det kan innebära att Region Kronobergs nuvarande regelverk för
rehabiliteringsgarantin revideras.
6.3.2 Mål

 Ökad återgång i arbete eller förebygga sjukskrivning.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Uppföljning

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

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

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

8

Patientavgifter

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

9

Sjukresor

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Tjänster utanför vårdvalets uppdrag

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

11

Information

Marknadsföring och reklam

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

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

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

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

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

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

Riktlinjer för namnsättning ska tillämpas av alla vårdcentraler som har Region
Kronoberg som huvudman. Privata utförare kan ha egen namnstandard, men
kommer att presenteras enligt Region Kronobergs riktlinjer i till exempel
verksamhets- och HSA-katalog.

12

Val av vårdcentral

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

För nyinflyttade som inte gör ett aktivt val inom en månad sker automatiskt
listning på den inom kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.
Vårdnadshavare informeras redan på mödrahälsovården om vårdval för nyfödda.
Om vårdnadshavaren inte gör ett aktivt val listas de nyfödda barnen på den inom
kommunen geografiskt närmaste vårdcentralen.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK361
Handläggare: Gunnar Persson,
Datum: 2016-04-20

Regionstyrelsen

Rekommendationer rörande nationell och regional
nivåstrukturering för sex områden i cancervården

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna och tillämpa rekommendationer från regionala cancercentrum i
samverkan rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex områden i
cancervården i enlighet med föreliggande skrivelse under förutsättning att utsedd
klinik kan erbjuda acceptabel kvalitet och tillgänglighet.
Sammanfattning
Regionala cancercentrum i samverkan beslöt vid sitt sammanträde 16 december
2015 enhälligt att för sex områden inom cancervården rekommendera landstingsoch regionstyrelser att besluta om nationell nivåstrukturering inom kirurgi vid
matstrups- och magsäckscancer, behandling av analcancer, behandling av
vulvacancer, isolerad hyperterm perfusion samt cytoreduktiv kirurgi med
intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan i enlighet med
föreliggande förslag. För samtliga sex områden rekommenderas att
koncentrationen av åtgärden införs från och med 1 januari 2017.
Rekommendationerna har förankrats i nätverken för hälso- och sjukvårdsdirektörer och landstingsdirektörer (2016-01-15). SKLs sjukvårdsdelegation har
uttalat sitt stöd för RCCs arbete med nivåstrukturering (2016-01-21). Regionala
cancercentrum i samverkan kommer att följa upp landstingens/regionernas
tillämpning av denna rekommendation.
Region Kronoberg ser det angeläget att vid nivåstrukturering till en enhet inom
regionen vidtas regionala åtgärder för att upprätthålla nödvändig kompetens vid
regionens övriga sjukhus avseende icke-cancerkirurgi inom berörda områden.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse Rekommendation rörande nationell och regional
nivåstrukturering för sex områden i cancersjukvården
Skrivelse från Regionala Cancercentrum i samverkan
rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för
sex åtgärder inom cancerområdet
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK361
Handläggare: Katarina Jonasson
Datum: 2016-04-20

Rekommendationer avseende nationell nivåstrukturering
för sex områden i cancervården
Regionalt Cancer Centrum (RCC) har uppdraget att i samverkan arbeta med
nivåstrukturering på nationell nivå inom cancervården. Under våren 2015
sakkunnigbedömdes sju områden som under hösten 2015 remissbehandlades av
huvudmännen. Södra regionvårdsnämnden lämnade 2015-10-30 ett samfällt
yttrande över remissen. Inkomna remissvar och ansökningar om nationella
vårdenheter har bedömts av arbetsgruppen för nationell nivåstrukturering. Baserat
på inkomna remissvar och ansökningar och den nationella arbetsgruppens
beredning har RCC i samverkan utformat denna beslutsrekommendation till
landstings- och regionstyrelser:
Att godkänna och tillämpa nedanstående rekommendationer avseende
nationell nivåstrukturering för sex områden i cancervården.
Regionala cancercentrum i samverkans beslut
Regionala cancercentrum i samverkan beslöt vid sitt sammanträde 16 december
2015 enhälligt att för sex områden inom cancervården rekommendera
landsting/regioner att besluta om nationell nivåstrukturering enligt följande:
1+2. Kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer
att kurativt syftande kirurgi för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och
komplicerade tillstånd ska utföras vid 2 nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska
Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
Dessutom beslöt samverkansgruppen inom området regional nivåstrukturering
rekommendera landsting/regioner
att kurativt syftande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer ska utföras vid
högst 6 sjukhus i landet, ett sjukhus i varje sjukvårdsregion.
3. Behandling av analcancer
att kurativt syftande radiokemoterapi vid analcancer ska utföras vid 4 nationella
vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Akademiska Sjukhuset,
Norrlands Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes
Universitetssjukhus.
att kirurgi vid analcancer (salvage surgery) ska utföras vid 2 nationella vårdenheter

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Handläggare: Katarina Jonasson
Datum: 2016-04-20

att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
4. Behandling av vulvacancer
att kurativt syftande behandling av vulvacancer ska utföras vid 4 nationella
vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska
Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes
Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Linköping.
5. Isolerad hyperterm perfusion
att isolerad hyperterm perfusion ska utföras vid 1 nationell vårdenhet
6. Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i
bukhinnan, CRS/HIPEC
att behandling med CRS/HIPEC ska utföras vid 4 nationella vårdenheter
att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Akademiska sjukhuset,
Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes
Universitetssjukhus.
För samtliga sex områden rekommenderas:
att koncentrationen av åtgärden införs från och med 1 januari 2017.
Rekommendationerna har förankrats i nätverken för hälso- och
sjukvårdsdirektörer och landstingsdirektörer (2016-01-15). SKLs
sjukvårdsdelegation har uttalat sitt stöd för RCCs arbete med
nivåstrukturering(2016-01-21).
Uppföljning
Regionala cancercentrum i samverkan kommer att följa upp
landstingens/regionernas tillämpning av denna rekommendation.
Som en första del i uppföljningen önskar samverkansgruppen att
landsting/regioner inkommer med tagna beslut om att godkänna och tillämpa
dessa rekommendationer senast 1 juni 2016 till SKL att: RCC i samverkan Gunilla
Gunnarsson, Avd för vård och omsorg, 118 82 Stockholm. att uppdrag som nationell
vårdenhet lämnas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset
RCC i samverkan avser även att två år efter driftstart följa upp de nationella
vårdenheternas arbete och resultat samt även följa upp hur den regionala
rekommendationen har hanterats i sjukvårdsregionerna.
.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Protokollsutdrag
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§ 50.

Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020 15RK1468

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020.
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
att redaktionellt uppdatera aktuellt läge i kommunerna i kapitel 5.
Sammanfattning
Strategin har under hösten arbetats fram av en samrådsgrupp sammansatt av tjänstemän
från Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg. En remissutgåva har tillsänts
olika organisationer, myndigheter och kommuner för yttrande. Regionala
utvecklingsnämnden yttrade sig under remissperioden. Utifrån bredbandsstrategin
kommer ett handlingsprogram och en avsiktsförklaring att utarbetas. Syftet med dessa
dokument är att underlätta samordning, samarbete och samverkan i
bredbandsutbyggnaden.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om betydelsen av och konsekvenser av 98%
täckningsmål. Vidare föreslås en redaktionell uppdatering av aktuellt läge i kommunerna
i kapitel 5.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020.
Expedieras till
Bredbandskoordinator Sven Petersson
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FÖRORD

För utvecklingen i Kronobergs län är medborgarnas tillgång till ett välfungerande
bredband en nyckelfråga. Var man än bor i länet och vilken verksamhet man än
ägnar sig åt så ökar utvecklingsmöjligheterna för de som är uppkopplade.
Regionen behöver därför en bred uppslutning och gemensam kraftsamling för att
både nu och i framtiden säkerställa att vi har tillgång till en heltäckande
bredbandsinfrastruktur av god kvalité. Bredbandsstrategin är ett verktyg för att
uppnå våra gemensamma mål. Bredbandsstrategin har tagits fram i ett samarbete
mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg. Företrädare för
länets kommuner har deltagit i detta arbete vid träffar kring bredbandsfrågor som
hålls på Länsstyrelsen sedan flera år tillbaka. Strategin har lyfts vid ett särskilt
strategiskt samtal med SWOT den 16 juni 2015 där bland andra företrädare för
kommunernas kommunstyrelser var inbjudna. Vid detta strategiska samtal deltog
också företrädare för PTS, LRF, Hela Sverige ska leva, Destination Småland,
Handelskammaren, Trafikverket m.fl. Strategin har fastställts efter en
remissomgång under hösten 2015.

Kristina Alsér

Olof Björkmarker

Landshövding

Ordförande
Regionala utvecklingsnämnden
Region Kronoberg
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1. SYFTET MED EN BREDBANDSSTRATEGI
I Kronobergs län är ambitionen att IT-infrastruktur av god kvalitet ska bli
tillgänglig för alla överallt och alltid. Alla hushåll ska på sikt ha möjligheten
att ansluta sig till fast bredband av god kvalitet via fiber eller tekniker
jämförbara med fiber. År 2020 ska 98% av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal
och mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av
de mobila tjänster som används inte hindras av geografiska tekniska
begränsningar. Den regionala bredbandsstrategin för Kronobergs län ska
visa vägen till dessa mål i bred samverkan mellan offentliga och privata
aktörer.
I Kronobergs län är bostadsbebyggelse och ekonomisk aktivitet spridd över hela
länet. Möjligheten att koppla upp sig till bredband av tillräcklig kvalitet behöver
finnas i varje bostad och på varje företag. På samma sätt behöver det idag finnas
täckning för mobil telefoni och mobilt bredband av god kvalitet över hela länets
yta. Det är en enorm teknisk och ekonomisk utmaning att föra ut denna teknik
just till alla och överallt. Bredbandsutbyggnaden är av största betydelse för
regionens utveckling.
Regeringens mål för Sverige är att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Regeringen har på olika sätt
arbetat med strategisk samordning och planering för att nå detta mål – som i
huvudsak förväntas genomföras genom telekombranschens investeringar.
Samhället har dock tidigt identifierat ett ansvar att stödja utbyggnaden i de
områden där kommersiella aktörer saknas, dvs. på landets landsbygd.
Bredbandsstrategin är ansluten till RUS, den regionala utvecklingsstrategin.
Bredbandsstrategin ska kunna fungera som planeringsunderlag och
beslutsunderlag för kommunala, regionala och kommersiella aktörer kring
bredbandsutbyggnad och fungera som en grund för samverkan och samordning.
Strategin ska vara ett stödjande dokument för landsbygdsprogrammets
bredbandsstöd liksom arbetet i EU:s regionala fond och Leader. Strategin ska
också ha som långsiktigt mål att verka för främjad folkhälsa och livskvalitet för
länets befolkning och förstärkt attraktivitet för regionen. Strategin har också en
roll att spela i kris- och beredskapsplaneringen i länet.
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2. DEFINITIONER
FAST BREDBAND
Strategin anger en högre ambition än den nationella bredbandsstrategin för
Sverige och dess mål om att 90% av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s. I Kronobergs län ska 98% av alla hushåll och
företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Det handlar i
praktiken om bredband via fiber, också kallat NGA, eller bredband via kabel-tvnät. I den framtida utbyggnaden handlar det (som situationen är 2014) om
bredband via fiber.
Det traditionella fasta telefonnätet är väl utbyggt men bedöms ha tekniska
begränsningar så att hastigheter om 100 Mbit/s i båda riktningar inte kommer
vara aktuellt. Tekniken med bredband i detta nät, xdsl, är avståndsberoende till
telestationer vilket gör den ineffektiv på landsbygden. Dessutom har tekniken
visat sig vara utomordentligt sårbar i skogsbygd efter upprepade oväder. Tekniken
fasas ut i delar av länets landsbygd. Därför kommer tekniken inte utgöra underlag
för just denna strategi.
MOBILT BREDBAND OCH TELEFONI
Mobila bredband erbjuds idag under de väl inarbetade tekniska termerna, 2G, 3G
och 4G. Respektive teknisk plattform används i olika delar av landets radiospektrum och får därför täckning och kapacitet beroende av våglängd. Störst
överföringskapacitet finns i den senaste tekniska plattformen, 4G som med fördel
används i låga frekvensområden – med hög yttäckning och i högre frekvensband –
med hög kapacitet. Följande operatörer är i dagsläget aktiva på den svenska
mobilmarknaden: Telia, Tele2, Tre, Telenor och Net1
Bredbandsforum lämnade i januari 2014 rapporten ”Bredband där du är, bor och
verkar – vårt gemensamma ansvar”. I denna refereras till Eus digitala agenda från
2010 och dess mål om att 100 % av alla hushåll och företag 2020 ska ha tillgång
till bredband med överföringshastighet om 30 Mbit/s. Enligt rapporten bedöms
detta mål vara möjligt att åstadkomma med hjälp av mobila bredbandstekniker.
Däremot poängteras att den upplevda hastigheten av olika skäl varierar för mobila
tekniker i förhållande till fast bredband.

Bredbandsstrategi för Kronobergs län 2016-04-07
Sida 6 av 36

149

3. BREDBANDSSTRATEGIN I DEN
REGIONALA UTVECKLINGEN
MÅLBILD – GRÖNA KRONOBERG
Målbilden för Kronobergs län kallas Gröna Kronoberg 2025 och handlar om att
”Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer med förnyelseförmåga”.
Målbilden är i sin helhet hämtad från- och utgör basen i länets regionala
utvecklingsstrategi (RUS). Bredbandsstrategin ska bidra till denna målbild. Nedan
följer en beskrivning av Gröna Kronoberg 2025.
Det är flickor och pojkar, kvinnor och män i olika åldrar som skapar
utveckling och förnyelse inom alla sektorer - offentlig, privat och ideell. De
påverkas av och påverkar utvecklingen. De är Gröna Kronobergs intressenter och
målgruppen för det regionala utvecklingsarbetet. Alla behövs för att skapa öppna
och hållbara livsmiljöer som är attraktiva att bo, arbeta och vistas i. Tillsammans
ser vi möjligheter i globala och lokala utmaningar. Samhandling kring social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet gör Gröna Kronoberg framgångsrik.
Samhandling genom öppna och transparenta processer och kompetent ledarskap
är den gröna tråden fram till målen i Gröna Kronoberg.
Gröna Kronoberg är en växande landsbygdsregion mitt i södra Sverige
mellan storstadsregionerna. Regionen är både liten och stor – en liten
befolkning på en relativt stor yta. Många små orter växer i och kring en stark
stråkstruktur där vägarna möts i en stark regional kärna. Orterna och
landsbygderna drar nytta av strukturen och kompletterar varandra så att
livsmiljöerna känns öppna och hållbara. Landskapets skogar, jord och sjöar är nära
och närvarande i människors vardag genom att producera ekologiska, sociala och
ekonomiska värden. Gröna Kronoberg utvecklar det ömsesidiga beroendet mellan
stad och land genom att stärka funktionella samband och genom att förvalta och
utveckla landskapets natur- och kulturvärden som en grund för utvecklingen.
Gröna Kronoberg har en stark förnyelseförmåga och växer av en cirkulär
ekonomi. Näringslivet breddas från sin bas i tillverkande industri till fler tjänsteoch serviceföretag och många små och medelstora företag verkar här. Många leder
företag vilket ger en stor samlad erfarenhet av att arbeta entreprenöriellt. En stark
ideell sektor skapar arenor som tar vara på människors engagemang och idéer och
som bidrar till en mångkulturell infrastruktur i hela regionen. Vilja och förmåga
finns i privat, ideell och offentlig sektor att möta efterfrågan av hållbara lösningar
på utmaningar som klimat, energi, miljö, demografi, social trygghet, hälsa och
utbildning. En välutvecklad högskolestruktur i regionen och närheten till
Linnéuniversitet skapar grund för framgångsrika samarbeten som kombinerar
olika kunskaper och skapar innovation.
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Gröna Kronoberg satsar på att bli en ledande hållbar region. Vi möter
efterfrågan på hållbara lösningar av lokala och globala utmaningar. Det ger tillväxt
och jobb att leva av och bra miljöer för människor att växa i. Genom att påskynda
utvecklingen i riktning mot en cirkulär ekonomi så återuppbygger vi resurser
oavsett om det är socialt (mänskligt), ekologiskt (miljö) eller ekonomiskt
(tillverkande). Gröna Kronoberg 2025 har för avsikt att påverka omgivningen
positivt, att uppnå positiva fotavtryck, att skapa en helhetssyn för kloka beslut
avseende systemoptimering, att se allt avfall som näring för nästa tillverkningsprocess, att använda förnyelsebar energi, att främja mångfald för styrka och
resiliens och skapa fungerande marknader. Gröna Kronoberg satsar på
förnyelsebar energi och på att bli ett plusenergilän som producerar mer energi än
det förbrukar. Den gröna profilen bygger på ett ansvar både för en helhetssyn och
för enskilda satsningar - våra förtroendevaldas mål och prioriteringar kombineras
med små och stora initiativ av regionens flickor och pojkar, kvinnor och män,
inom alla delar av samhället - offentlig, privat och ideell sektor. På så vis leder
Kronoberg 2025 en hållbar utveckling i framkant - som Europas grönaste region.
(Gröna Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län. www.ruskronoberg.se
.2015)

DIGITAL AGENDA FÖR KRONOBERGS LÄN
Vid sidan av den regionala bredbandsstrategin har den digitala agendan, Digitala
Kronoberg, skapats för att länet ska bli en region där digitaliseringen används och
utvecklas i bred samverkan mellan olika samhällsaktörer – med medborgarens
bästa i fokus. Projektägarna vill säkerställa att arbetet med att använda
digitaliseringens möjligheter fortsätter att utvecklas i Kronobergs kommuner och
organisationer. Det ska skapa möjligheter som leder till effektiviseringar och
rationaliseringar. Den digitala agendan har fokus på skola och lärande, näringsliv,
arbete och E-hälsa.
ATTRAKTIVITET AVGÖRANDE FÖR EKONOMISK HÅLLBAR
UTVECKLING I FÖRETAGEN
2011 publicerade OECD en områdesanalys för de tre smålandslänen och
Blekinge. Rapporten, som har haft betydelse för det kommande beslutsfattandet i
regionen, pekar på flera olika brister och svagheter i områdets framtida
konkurrenskraft gentemot andra regioner i Europa. Slutsatserna har bearbetats
och utvecklats tillsammans med andra centrala aspekter för regionen i den
regionala utvecklingsstrategin som antas av regionfullmäktige under försommaren
2015.
Regionen är i högre grad än många andra regioner beroende av mindre industriföretag med förhållandevis låg förädlingsgrad. Produktiviteten behöver vara högre
och utsattheten vid ekonomiska kriser beskrivs som viktig att bevaka. Även om
tjänstesektorn och den kunskapsberoende tekniksektorn får en gradvis ökande
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betydelse går processen alltför sakta. Fokus behöver riktas på högteknologisk och
kunskapsintensiv produktion.
Tillgången till humankapital, dvs. välutbildad arbetskraft är en begränsande faktor
för utvecklingen i regionen. Det är svårt att behålla eller attrahera högutbildade
ungdomar och utmaningen i att just attrahera denna arbetskraft tenderar bli den
centrala frågan för regionen idag och i framtiden. OECD-rapporten pekar särskilt
ut infrastrukturen i brett perspektiv som en av flera nycklar för att klara av dessa
utmaningar. Universitet och högskolor i regionen behöver konkretisera och utöka
sitt samarbete med regionens företag. En tydligare och starkare koordination av
samhällets insatser utifrån dessa utmaningar efterfrågas. Slutsatserna har lett fram
till flera strategier, som sammanfattas med ”den gröna tråden” i den regionala
utvecklingsstrategin. Se www.ruskronoberg.se .
DEN DIGITALA UTVECKLINGENS RATIONALISERANDE KRAFT
Den digitala revolutionen, som började rulla på vid mitten av 1970-talet och sedan
dess omstöpt världen i grunden visar inga tecken på att hejdas. Till en början
digitaliserades bankers, försäkringsbolags och den offentliga sektorns
informationshantering. Industrins tillverkning kunde gå in i en snabbare
rationalisering med hjälp av olika typer av robotar och digitala flöden. Internet
började slå igenom under sent nittiotal och har revolutionerat samhället återigen i
grunden. Det har sammantaget fört samhället in i en lång period av mycket snabb
rationalisering. I ett internationellt perspektiv är det viktigt att denna utveckling
inte stannar upp. För att behålla konkurrenskraften med andra regioner i Europa
och över världen måste samhället tillåtas att fortsätta rationaliseras.
Ett exempel på detta – ett bland många – är den revolution för hemsjukvården
som sedan länge är förutspådd. Staterna i den utvecklade världen har en åldrande
befolkning som behöver tas om hand vid sin ålderdom. Det kommer vara
avgörande för dessa samhällen att vården samtidigt som kvaliteten utvecklas, kan
effektiviseras. Dels behöver de äldre känna att kvaliteten i omvårdnaden ligger på
rätt nivå och kan inge relativ trygghet. Dels är det redan idag svårt för inte minst
mindre kommuner på landsbygden att attrahera arbetskraft. Medarbetarnas
arbetsuppgifter kan behöva utvecklas i flera steg för att upplevas som intressanta
och relevanta. Det i sin tur kan kräva att moment i hälsoarbetet som med fördel
ersätts med teknik, blir möjliga att ersättas.
UTVECKLA DIVERSIFIERING OCH INNOVATIONSFÖRMÅGA
Internationella kontakter, öppenhet inför omvärlden och viljan till förändring
behöver hållas hög eller öka såväl i näringsliv som i offentlig sektor. Den regionala
utvecklingsstrategin pekar på ett samlat regionalt ledarskap för att skapa dessa
förutsättningar – som ett målmedvetet arbete för att ta fram ”konkreta verktyg för
innovationsutveckling”.
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UPPVÄXT PÅ LIKA VILLKOR
Barn och unga är en befolkningsgrupp på landsbygden som behöver särskild
uppmärksamhet. Såväl utbildning som sociala behov kräver idag och i framtiden
en välfungerande IT-infrastruktur och förutsättningarna över landet kan till viss
del jämnas ut genom denna grundläggande infrastruktur. Här kommer behoven av
bredband med hög kapacitet och kvalitet fram, inte minst genom online-spel och
bildbaserad interaktion.
LANDSBYGDENS KRAV PÅ MOBILITET
Kronoberg är ett utpräglat landsbygdsområde mitt i södra Götaland. Som sådant
har det under det senaste seklet präglats av urbanisering. Samtidigt finns ett
omfattande boende kvar i ren landsbygd. Byarna i Småland ligger väl utspridda
med någon eller några kilometers förband och är alltjämt bebodda i hög grad med
fastboende. Arbete sker dagligen över hela länets yta, i jord- och skogsbruk, i
entreprenad och olika typer av service, turism och mycket mer. Inte minst de
gröna näringarna är satta under ett intensivt rationaliseringstryck som kommer
kräva välfungerande IT-infrastruktur för att kunna fortgå. På samma vis påverkar
tillgången till IT-infrastruktur möjligheterna för turismnäringens utveckling. Den
grundläggande infrastrukturen – som ger de digitala funktionerna - måste finnas
för alla och överallt.
ETT ROBUST SAMHÄLLE
Befolkningen i Kronobergs län lever med minnet av stormen Gudrun 2005.
Denna händelse visade tydligt på samhällets utsatthet och styrkor. Det visade på
hur allvarligt det är att leva med en grundläggande informationsteknik som inte är
anpassad för samhällets behov. Det fasta telenätet, som byggts upp i ett helt annat
landskap än det som 80-90 år senare var verkligheten i Kronoberg, havererade till
stor del vid denna storm och återbyggnaden tog åtskilliga månader, eller i enskilda
fall år. Näten av luftledningar genom vida skogsområden visade sig vara extremt
utsatt för väderhändelser. I praktiken blev stormen Gudruns skador startskottet
för bredare teknikskiften för IT och telefoni i området.
Samhället har idag utvecklat betydligt större krav på IT-infrastruktur än för tio år
sedan. Behoven av kapacitet i näten ligger på en helt annan nivå. I en krissituation
är behoven av fungerande IT-infrastruktur dessutom extremt viktig och det är
rimligt att anta att trafiken i de flesta typer av kriser, kommer öka lavinartat vilket i
sig ställer särskilda krav. Omfattande och långvariga avbrott i IT-nätverken
riskerar att förlama det dagliga arbetet, men också riskera människors liv och
hälsa. Kommunala verksamheter och regionens sjukvård utsätts för betydligt
förvärrade störningar om krisen kombineras med bortfall i IT-infrastruktur.
Näringsverksamheter riskerar att skadas långt värre än nödvändigt. Befolkningens
vardagsliv hämmas också avsevärt. Därför är det en strategisk angelägenhet ur
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beredskapssynpunkt att IT-infrastrukturen i samhället är så genomtänkt uppbyggd
som möjligt.
I framtiden kommer kraven på robusthet i IT-näten bara öka. I många fall måste
robustheten byggas i flera led, både i form av matning från flera håll till lokala
fibernoder, som överlappande tekniker i form av fiber och kompletterande mobila
lösningar.
Samtidigt har norra Europa kommit in i en tid av förnyad säkerhetspolitisk oro.
Det handlar såväl om en utsatthet i samhället för terrordåd eller sabotage som en
militär spänning som under flera decennier varit lägre än idag. Sammantaget
kräver detta en noggrann säkerhetsplanering för att i möjligaste mån skydda denna
infrastruktur.
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4. HISTORISK TILLBAKABLICK
Informationstekniken i Sverige har nu en snart 150-årig historia, eller längre
beroende på hur man räknar. När det fasta telenätet började utvecklas 1880, var
det genom helt privata initiativ. Redan 1890 tog dock staten beslut om att på sikt
ta kontroll över de privata telenäten och standardisera tekniken. I stort sett var det
sedan dess staten som byggde och drev telenätet i landet. Med början under tidigt
1990-tal öppnades dock marknaden upp där öppningen för konkurrens i det fasta
telenätet blev en hörnsten för den nya tidens konkurrensutsatta ekonomi.
När Internet slog igenom blev behoven av ny kapacitet i telenäten tydliga. I stor
utsträckning löstes detta genom att privata bolag erbjöds plats för egna växlar i,
eller i anslutning till Telias växelbyggnader. Fibernäten kom dock aldrig att
regleras. Alltsedan nittiotalet har alltså marknaden för dessa nät varit fri. Många
blommor har låtits blomma. Situationen för landets vidsträckta landsbygdsområden visade sig snart vara ett svårhanterat problem. Staten tog länge ett
synnerligen begränsat ansvar, genom mer eller mindre framgångsrika försök att
garantera taltelefoni för fastboende i främst Norrlands inland.
ADSL OCH ORTSSAMMANHÄNGANDE NÄT
Ett nationellt stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram
infördes 2001. Samma år infördes en förordning om stöd till kommuner för
anläggande av ortssammanbindande telenät. Ca 46 miljoner kronor fördelades ut
till länet den gången. 2004 kom en förordning om stöd till kommuner för
etablering av telenät på orter och i områden där telenätet var eftersatt. 12 miljoner
kronor reserverades för Kronobergs kommuner. Sammantaget kan sägas att
medlen främst gick till att installera ADSL-teknik och transmission för detta på
mindre orter, upp till 3 000 innevånare och i mindre omfattning på ren landsbygd.
I exempelvis Lessebo kommun via dåvarande samarbetsparten Tele2, byggt
ortssammanbindande nät genom att alla nio befintliga telestationerna är anslutna
med ADSL-tekniken. Även efter detta har medel i enstaka fall tilldelats länet,
exempelvis för att bygga stamfiber. På så sätt har bland annat en sträcka mellan
Tingsryd och Lessebo byggts under senare år.
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TEKNIKSKIFTE FÖR FAST TELEFONI & PROBLEM MED
MOBILTÄCKNING
Staten intog främst en medlande roll när Telia Sonera från 2010 började lägga ned
delar av det fasta telenätet. Samma medlande attityd intogs genom samordnande
samtal med landets mobiloperatörer under senare år kring den mobiltäckning som
inte höll måttet i ett samhälle som blir mer beroende av just mobil telefoni.
FIBER TILL HUSHÅLL
Efter EU-inträdet 1995 etablerades stödgivning från olika strukturfonder från EU.
Efter 2000 började man i främst Norrland (som hade möjlighet att ta del av större
stödmedel än andra delar av landet) ta del av dessa stödmedel för bredbandsutbyggnad. Det var i och med detta som Sverige för första gången började
subventionera utbyggnad av fiberinfrastruktur till enskilda hushåll. Efter stormen
Gudrun 2005 skapades ett nationellt stöd för kanalisation av fiberbredband i
samband med elbolagens omfattande nedgrävning av lågspänningsnätet i delar av
Götaland. 17 miljoner har tilldelats projekt inom ramen för kanalisationsstödet i
Kronobergs Län. Det var dock först i den andra delen av EU:s stödperiod 20072013 som Sverige genom Landsbygdsprogrammet började arbeta mera målmedvetet med denna infrastruktur. Framför allt kom utbyggnaden att ske i små
fiberföreningar, föreningar som täcker endast delar av en socken. Ca 50 miljoner
kronor har beviljats i landsbygdsprogrammet sedan 2008 i Kronobergs län.
Den svenska utvecklingen med fiberföreningar är speciell i ett europeiskt
perspektiv och den europeiska stödlagstiftningen har visat sig knappast vara
optimal för den utveckling som kom i Sverige. Under denna utbyggnad var det
dock ingen utpekad myndighet som hade vare sig mandat eller ansvar för
samordning eller styrning. Närmast var det kommunerna som ändå förväntades
åtminstone ha kunskap om vad som hände i kommunen. Många kommuner hade
planer med varierat innehåll. Vissa kommuner gick in aktivt för att själv bygga
bredbandsnät i kommunal regi eller genom kommunalt ägda bolag. Andra lät
bredbandsföreningar och privata aktörer göra jobbet. Somliga kommuner har
stimulerat bredbandsföreningar genom stimulansbidrag eller offentlig medfinansiering medan andra haft en mer passiv attityd. På samma vis har
utbyggnaden av stamnät kommit att se mycket olika ut i olika kommuner.
Regioner och Länsstyrelser har också arbetat mycket olika över landet.
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5. NULÄGESBESKRIVNING FÖR
BREDBANDSLÄGET I LÄNET
2009 uppställde regeringen mål för bredbandstillgänglighet i landet. 90 % av
hushållen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2020. Vid en
kontrollstation 2015 ska minst 40 % av hushållen ha tillgång till detta. Nationellt
är det redan klart att kontrollstationen är nådd. Regionalt är det en annan sak. Idag
uppnås målet också övergripande för befolkningen i Kronobergs Län, men bryts
målet ned på kommunnivå blir situationen en annan. Delmålet är uppnått i Växjö,
Alvesta, Älmhults och Lessebo kommuner, medan krafttag krävs för att målet ska
nås i övriga kommuner. Enligt aktuell statistik är situationen mest problematisk i
Markaryds kommuner och Uppvidinge i vilka endast 16, respektive 21% av
befolkningen har tillgång till bredband med denna kvalitet. Som en följd av detta
ser bredbandstäckningen ännu mycket olika ut i olika delar av länet. Medan ca
52%1 av befolkningen på landsbygden i Växjö och Tingsryds kommuner har
tillgång till bredband via fiber med hastigheter över 100 Mb/s hade enligt denna
statistik endast 4% av de boende på landsbygden i Markaryd tillgång till bredband
med över 100 Mb/s.

PTS bredbandskartan 2015 (www.bredbandskartan.se). Bredbandskartan är uppdaterad med
2015 års data. I Bredbandskartan visas tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Kartan
visar enbart fast bredband. Med fast bredband menas bredband till en fast plats, trådlösa tekniker
kan inkluderas i fast bredband, dock innefattas då inte någon form av mobilitet. Du kan alltså inte
hitta information om mobilnätens yttäckning. Bredbandskartläggningen genomförs under oktober
varje år och publiceras i mars.
1
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Växjö kommun
Tingsryds
kommun
Alvesta kommun
Älmhults
kommun
Uppvidinge
kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryd
kommun

Tillgång för boende
och arbetsställen till
fiber,
Bredbandskartan 2015
(PTS)
67 %
34 %

Inom tätort
eller småort

Utanför
tätort och
småort

69 %
24%

52 %
52%

46 %
44%

48 %
45%

42 %
41 %

21%

19%

26 %

44%
35%
16 %

47 %
40 %
20%

23 %
18 %
4%

I Kronobergs län har utbyggnaden av fibernät på ren landsbygd i vissa områden
varit omfattande. Basen för denna utbyggnad har varit ekonomiska föreningar.
Föreningarna har bildats för detta ändamål med omfattande ideella krafter, privat
finansiering och entreprenörskap. Trots geografiska utmaningar har utbyggnaden i
de flesta fall skett till, utifrån förutsättningarna, låga kostnader och det offentliga
stödet via kanalisationsstöd eller landsbygdsprogram har räckt längre än beräknat.
En viktig orsak till framgången är dels det privata intresset, dels i Länsstyrelsens
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utfästelse och krav om en privat medfinansiering av ca 20 000 kronor i insats per
anslutet hushåll/enhet. Detta hade det goda med sig att många vågade gå med
eftersom ett ”pristak” etablerats, och aktiv kommunal hjälp på olika vis, inte minst
medfinansiering. Men utbyggnaden har skett ojämnt över länet.
Medan utbyggnaden varit av större omfattning i Växjö, Alvesta, Tingsryds och
Älmhults kommuner har övriga kommuner inte kommit lika långt. I delar av länet,
främst i väster, återstår stora områden för utbyggnad. Många bredbandsföreningar
håller på att bildas men stora områden saknar initiativ för bredbandsutbyggnad. I
andra delar av länet, främst i Växjö, Alvesta och Tingsryds kommuner har de mer
aktiva bygderna gjort sina investeringar. Nu återstår ”vita områden”, som av olika
skäl inte organiserat utbyggnad. Här är det i många fall osäkert om ideellt intresse
går att uppbåda för att utbyggnaden ska kunna ske på traditionellt vis.
En svag utbyggnad av bredband via fiber har hittills skett i länets villaområden.
Här har efterfrågan ofta varit låg och skälet har varit tillfredställelse med befintlig
infrastruktur. Det finns dessutom mindre områden av hyresfastigheter inte minst i
småorterna som inte heller ännu är uppkopplade med fiber.
När det gäller mobiltäckning uppges från PTS2 att 99% eller fler av befolkningen
har tillgång till mobiltäckning via 3G. För LTE, även kallat 4G har 90 % tillgång
till hastigheter upp till 10 Mb/s, och 46% av befolkningen har tillgång till
hastigheter med upp till 30 Mb/s. Upplevelsen av situationen är dock en annan
och i flera kommuner har ”sopbilsmätningar” tvärt om visat på en bristfällig och
bekymmersam situation. De kommersiella mobilaktörerna gör löpande
investeringar i näten och mätningar behöver avlösa varandra över tid för att visa
på de förändringar som faktiskt sker.
Marknaden för telefoni omskapas snabbt och i dagsläget tyder mycket på att
mobil telefon kommer vara basen för telefoni i samhället och att fast telefoni, vare
sig det är via IP-telefoni eller via traditionell telefon genom det fasta telenätet,
kommer vara komplement på marknaden3. Det understryker kravet på god
mobiltäckning överallt. Post och telestyrelsen följer löpande utvecklingen när det
gäller tillgången till telefoni i landet. Tillgången bedöms vara god. Ingenting tyder
på att det finns några uppenbara brister i Kronobergs län.
Telia Sonera har i huvudsak genomfört sitt omställningsprogram ”teknikskifte”
för det fasta telenätet på landets landsbygd. Genom detta program har de äldsta
delarna av telenätet lagts ned och ersatts med mobila lösningar för hemtelefoni.
Förändringarna kommer dock fortsätta, men då som en del av bolagets löpande
verksamhet. På lång sikt bedömer företrädare för bolaget att det fasta kopparnätet
sannolikt kan komma att helt fasas ut. Hösten 2014 redovisar PTS i sin rapport
Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät - PTS-ER2015:7 sid 37- 44.
3 Svensk Telemarknad första halvåret 2015 (PTS), sid 40.
2
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”Bättre fungerande telefoni i teknikskiftet” att processen inte minst i södra Sverige
numer bedöms fungera väl.
Behovet av IT och flödet av information ökar konstant över tid. Just nu slår filmstreaming igenom med full kraft och med denna kommer systemskiften för såväl
telekombolag som filmmakare. Konsumtionsmönstren för tv-tittande är också
inne i en dramatisk förändring med sviktande användning av tablålagd tv till
förmån för streaming. Bland barn och unga är konsumtionen av olika online-spel
fortsatt omfattande vilket kräver bredbandstillgång av mycket god kvalitet.
Förvärvsarbetande personer vill samtidigt ha möjligheter att arbeta hemifrån med
krav om lika stabil internetaccess som på arbetsplatsen. En växande del av
internetanvändningen går också via mobiltelefonen – genom teleoperatörernas nät
eller privata wifi-nätverk. Kraven på god mobiltäckning inomhus stiger snabbt.
Under lång tid har en revolution kring hemsjukvården för äldre förutspåtts. Redan
idag byter trygghetslarmen plattform – från analog till digital kommunikation, via
mobilnäten eller via bredband. Den stora omvälvningen sker nu – förändringen
när aktiv övervakning och uppföljning ska användas för att skapa trygghet och
effektivitet i hemsjukvården. Detta skifte kräver väl utbyggd infrastruktur av
mycket hög kvalitet – i praktiken fiber eller motsvarande till hushållen. En annan
väntad revolution är ”sakernas internet”, dvs. uppkopplade maskiner av olika slag.
Mobilnäten får genom detta en delvis ny roll.
I en krissituation utsätts IT-samhället för prövning. Kronobergs län har kanske
mer än något annat län lärt sig detta genom just kris. För 10 år sedan tillfogades
telenätet synnerligen svåra skador i samband med stormen Gudrun. Telestationer
och master var illa rustade för teleavbrott och brist på redundans. Telenätet visade
sig med sina luftledningar vara extremt sårbart för just en sådan storm i ett
skogslän. Dessutom är de beroende av fungerande elförsörjning, som också den
slogs ut. Under de tio år som har gått har eldistributionen i länet förnyats genom
omfattande investeringar vilket innebär att elnätet har en helt annan robusthet
(sett till väderhändelser som stormar, snöfall m.m.) idag än för tio år sedan.
Samtidigt är elberoendet i it-näten i sig inte mindre än tidigare.
Kriser kan vara så mycket mer än just storm – väder, olyckor och mycket annat.
Vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 utsattes allmänna webbplatser
för extrem belastning – webbplatser som skulle varit tillgängliga för nödvändig
information.
Länets kommuner och kommunala bolag har i varierande grad lett utbyggnaden
av fast bredband via fiber i länet. Tillgången till kommunala bredbandsstrategier
varierar över länet. I flera kommuner är planerna gamla och knappast användbara.
I andra kommuner har utvecklingen gått snabbt i själva utbyggnaden vilket gör att
planerna av denna anledning kan vara inaktuella. Länsstyrelsen och region
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Kronoberg utvecklar under 2015 en regional bredbandsstrategi för Kronobergs
Län.
ALVESTA
I Alvesta kommun har flera fiberföreningar bildats vilket har inneburit en god
utbyggnad av fiber på landsbygden i kommunen. Fortfarande finns områden och
föreningar som vill bygga ut fiber och det är en viktig fråga. Alla lägenheter i det
kommunala bostadsbolaget Allbohus bostadsbestånd har idag möjlighet att koppla
upp via fiber. Alvesta är en av kommunerna som är delägare i bredbandsföretaget
Wexnet AB som är en viktig medspelare i utbyggnaden av fiber i kommunen,
både på landsbygd och i tätort.
LESSEBO
Under åren 2010 tom 2013 har Lessebo kommun nettoinvesterat i ITinfrastruktur på med cirka 35 mkr. Investeringen avser tätort/stadsnät (fiber som
är samförlagd med utbyggnaden av fjärrvärme på 4 orter), fiberstamnät inom
kommunen till mindre orter samt kommunövergripande fiber mellan Lessebo och
Tingsryd samt Lessebo och Växjö kommuner. Lessebo kommun har, via
dåvarande samarbetspartnern Tele2, byggt ortssammanbindande nät genom att
alla nio befintliga telestationerna är anslutna med ADSL-tekniken.
I och med bildandet av Wexnet AB överfördes kommunens IT-infrastruktur i
form fiber i tätort och på landsbygden. Vid bildandet ingick att två sträckor/
förbindelser var planerade men inte påbörjade (Lessebo-StrömbergshyttanBergdala och Lessebo-Skruvby- Skruv). En av dessa förbindelser har aktualiserats
av blivande byanät.
Inom kommunen finns 2 stycken byanät. Sammantaget kommer ca 230 hushåll på
landsbygden vara uppkopplade vilket innebär cirka 42 % av dagens hushåll.
Lessebo- Slätthult-Skruvby till Skruv är stor vit fläck vad gäller bredband.
LJUNGBY
I Ljungby kommun ansvarar Ljungby Energi för utbyggnaden av fiber. Utbyggnad
av fibernätet till slutkund sker enbart där efterfrågan finns. Eventuell utbyggnad
av planlagt stamnät, i samband med ett utbyggnadsprojekt, finansieras av Ljungby
kommun. Den lokala fibergruppen utför och bekostar schakt, förläggning och
återställning av tomrörskanalisation fram till överenskommen anslutningspunkt i
stamnätet. Ljungby Energi står för grovprojektering av fibernätet i samarbetet
med utsedd kontaktperson i fibergruppen.
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MARKARYD
Markaryds kommun har antagit en bredbandsstrategi 2014. År 2020 ska 98 % av
alla hushåll via exempelvis byalag, fiberföreningar och kvartersföreningar ha
möjlighet att ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Senast år
2020 ska minst 50 % av kommunens hushåll vara anslutna till bredband med hög
överföringskapacitet. Övergripande ansvar för strategin har kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen har det operativa ansvaret. Från 2015 ska ett stamnät
byggas i kommunen och kunder ansluts efter hand. Genom stamnätet ska ingen
boende ha mer än 5 km till en fibersträcka. I kommunens samhällen, Markaryd,
Timsfors, Strömsnäsbruk och Traryd planeras en kommersiell utbyggnad av Telia
Sonera med fiber till hushåll och företag och intresset är stort bland de boende.
Med undantag av ett område i den norra delen av kommunen, täcks nu
kommunens landsbygd av ekonomiska föreningar för bredbandsutbyggnad.
Ansökningar finn inne på länsstyrelsen för handläggning.
TINGSRYD
Ett 15-tal föreningar finns i kommunen med numera tämligen omfattande
bredbandsnät. En kommunal strategi togs 2011 där tanken bland annat var att
föreningarna inte skulle behöva bygga längre än 5 km för att kunna koppla upp sig
på stamnätet. Kommunen ska nu fokusera på de vita fläckarna för att få till stånd
utbyggnad där. Kommunens bredbandsstrategi kommer att revideras under
hösten 2015.
UPPVIDINGE
Ett fiberbaserat stamnät och ett antal telestationer försedda med ADSL-teknik
förbinder kommunens större orter. I Åseda och Lenhovda finns utbyggda fibernät
och kanalisation i samband med fjärrvärmeutbyggnad. Fiberförbindelse finns till
Wexnet i Växjö, Highland Net i Vetlanda samt till TeliaSoneras nät i Kalmar län
via Målerås. Kommunen kan via sitt bolag, UppCom AB, erbjuda bredband via
ADSL och fiber.
VÄXJÖ
Växjö kommun har lagt sina fiberinvesteringar i dotterbolaget Wexnet AB som
numer delägs av Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommuner. Senast 2020 ska 100
procent av kommunens hushåll och företag på landsbygden ha erbjudits tillgång
till bredband med en kapacitet om minst 100 Mb/s. En kommunal
bredbandsstrategi tas fram under hösten 2015 där behovet av ytterligare
investeringar i stamnät berörs.
ÄLMHULT
Älmhults kommun satsar 40 miljoner kronor på utbyggnad av fiberbredband.
Denna satsning består främst i att bygga ett stamnät som ska nå ut till de olika
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kommundelarna. Stamnätet ska utgöra anslutningspunkt för "byanäten", vilka i sin
tur når ut till de enskilda hushållen. Det betyder att den enskilde fastighetsägaren
måste anmäla sig till "sitt" byanät för att få möjlighet att ansluta sig till
fiberbredbandet. Varje byanät sätter själv upp regelverk och villkor
(anslutningsavgift m.m.) inom sitt område. I kommunen finns 9 byanät varav 5 är
i stort sett klara. Kommunen har börjat bygga i tätorterna och genomför
förstärkningsåtgärder avseende driftsäkerheten.
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6. AKTÖRER
En central fråga för en regional bredbandsstrategi är frågor kring styrning och
samordning på regional nivå för den bredbandsutbyggnad som just nu sker av en
mängd olika aktörer. Det finns ingen regional aktör som har en helhetsbild för
denna infrastruktur och som kan överblicka såväl fysisk utbyggnad, kvalitetsaspekter i näten, framtida kapacitetskrav, nationella eller regionala krav på
säkerhet osv.
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN
Länsstyrelsen har fram till 2007 haft ett regionalt ansvar för regional utveckling
och infrastrukturfrågor. Ansvaret har i omgångar under främst senaste decenniet
förts över till regionförbundet Södra Småland som nu tillsammans med
Landstinget bildat Region Kronoberg.
Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet av Landsbygdsprogrammet i
Kronobergs län. Därmed är Länsstyrelsen den myndighet som administrerar
omfattande offentliga stöd till bredbandsutbyggnaden för accessnät på
landsbygden.
Länsstyrelsen har tillsammans med region Kronoberg kommit överens om att ta
fram detta regionala styrdokument för bredbandsutbyggnaden.
Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret för beredskapsfrågor i länet,
vilket innebär att Länsstyrelsen ska vara sammanhållande och verka för gemensam
inriktning mellan olika aktörer (t.ex. kommuner, landsting, polisen, privata aktörer
och angränsande län) för de åtgärder som behöver vidtas så att en kris kan
undvikas eller hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt. Samordningsansvaret
gäller både för det förberedande arbetet med att skapa robusthet och krisledningsförmåga, och vid hanteringen av en pågående kris. Som en del av det
samordningsansvaret är Länsstyrelsen huvudman för Krissamverkan Kronoberg –
ett samarbete mellan länets krisberedskaps aktörer.
Länsstyrelsen upprättar årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys som ska
kunna utgöra underlag för egna och andras åtgärder för att minska sårbarheten
eller öka beredskapen att hantera en viss händelse.
Region Kronoberg

Region Kronoberg är sedan årsskiftet 2014/2015 en sammanslagen organisation
av Landstinget och regionförbundet Södra Småland. Region Kronoberg har idag
ett regionalt ansvar för utveckling och infrastruktur och ansvarar för den regionala
utvecklingsstrategin (RUS). Enligt regeringsbeslut 2015-05-28 kommer en regional
bredbandssamordnare att tillsättas av Region Kronoberg.
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Regional Bredbandskoordinator

Från 2015 har regeringen beslutat (regeringsbeslut 2015-05-28) att inrätta
regionala bredbandskoordinatorer. Finansiering för detta ställs till region
Kronobergs förfogande. De regionala bredbandskoordinatorerna ska verka för
övergripande samordning, samverkan, och samarbete i bredbandsfrågor samt
fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i det aktuella länet för såväl offentlig
som privata aktörer. I detta ingår att:













Verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan
aktörer verksamma i länet av betydelse för bredbandsutbyggnaden
Verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad
och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster
Främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad
Stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor
Vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för
kommuner
Stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala initiativ för
bredbandsutbyggnad (nya nät)
Hålla sig informerad om planerade och pågående större strategiska
bredbandssatsningar, inklusive satsningar finansierade med
bredbandsstöd såväl nationellt som från EU, i det egna länet
Bidra till att sprida informationen om vilka områden som har mindre god
bredbandstäckning i det egna länet
Samverka med PTS i arbetet med att identifiera var i det egna länet det
finns brister i mobiltäckningen i områden där människor befinner sig
(s.k. vita fläckar)
Bistå den nationella nivån i uppföljningsarbetet kopplat till
bredandsutbyggnad i enlighet med instruktioner som tas fram av PTS

KOMMUNERNA I KRONOBERGS LÄN
Kommunerna har en viktig lokal roll för samordning och överblick över de lokala
bredbandsnäten. Offentliga stöd för bredbandsinvesteringar brukar kräva
samordning med kommunala planer. Kommunerna har tagit på sig att bygga ut
stamnät på lokal nivå.
Kommunerna har i samverkan med lokala utvecklingsgrupper en betydande roll
för att starta/initiera planeringsprocesser för utbyggnad av lokala bredbandsnät.
Kommunerna har ofta nära samarbete med byanätsföreningarna och erbjuder ofta
olika typer av information till de föreningar som startas upp.
Det svenska krishanteringssystemet bygger på ansvarsprincipen, likhetsprincipen
och närhetsprincipen. I korthet kan det beskrivas att organisationer förväntas ha
samma ansvar i vardag som i kriser. Detta inkluderar även kommunens beredskap
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och innebär att alla delar av den kommunala verksamheten behöver vara delaktiga
i att kunna hantera händelser utöver det vanliga inom det egna ansvarsområdet.
AFFÄRSDRIVANDE KOMMUNALA BOLAG
I flera kommuner drivs bredbandsutbyggnaden genom kommunalt ägda It-bolag.
Dessa kan bygga, driva och äga såväl stamnät som accessnät. I tätorterna sker
detta på kommersiella villkor. Dessa bolag kan ha ägardirektiv om olika typer av
insatser för utbyggnad också i de områden där utbyggnad på kommersiella villkor
inte kan genomföras. Hittills har dock de flesta bolag haft ett tämligen strikt
ekonomiskt mål.
KOMMERSIELLA TELEKOMBOLAG
Kommersiella bolag äger såväl stamnät som accessnät. De är aktiva i såväl det
fasta telenätet som i det mobila nätet och som ägare till fibernät. Telia Sonera är
den största aktören men antalet aktörer är stort. Utbyggnaden sker i tätorter och
har tidigare täckt in en stor del av länets hyresfastigheter men utbyggnad sker nu
också i villaområden. I en kommun, Markaryds kommun, har Telia Sonera och
Markaryds kommun skrivit avtal om samarbete vid utbyggnad av fiber till
kommunens hushåll för såväl samhällen som landsbygd. De kommersiella
aktörerna har en mycket viktig roll i utbyggnaden i länet och av konkurrensskäl.
Den kommersiella utbyggnaden av bredband förväntas ske i huvuddelen av länets
tätorter. Det är i de områden kommersiell utbyggnad inte kommer ske, som det
offentliga samhället behöver gå in med stöd.
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BYANÄTSFÖRENINGAR

Utdrag ur broschyr ”Fiber till byn”, Bredbandsforum (PTS), en del av regeringens bredbandsstrategi

I de områden där utbyggnad av bredband via fiber inte förväntas ske på
marknadsmässiga villkor, har de ekonomiska föreningarna etablerats för att bygga
en framtidssäker infrastruktur. Föreningarna söker de offentliga projektstöd för
bredbandsinvesteringar som finns tillgängliga och ansvarar för dem som
stödmottagare. Föreningarna bygger näten och är alltså nätägare för dem.
JORDBRUKSVERKET

Jordbruksverket ansvarar för Landsbygdsprogrammet gentemot regeringen och
EU. Jordbruksverket utvecklar regler för programmet och betalar ut offentliga
stöd till bredbandsföreningarna. Som läget är 2015, är dock behoven betydligt
större av offentliga stöd än den budget som för närvarande distribueras via
landsbygdsprogrammet.
REGIONALFONDEN SMÅLAND OCH ÖARNA
Regionalfonden Småland och Öarna, som är en strukturfond inom den
Europeiska Unionen, kommer till mindre del ha en stödverksamhet som kan
anknyta till länets bredbandsstrategi. Insatsområde 2 har rubriken: Att öka tillgången
till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. 10 procent
av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. Fokus inom
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insatsområdet ligger på insatser som ökar användningen av digitala tjänster i
samhället och i näringslivet. Även mindre insatser för samordning och stöd
kopplat till fysiska bredbandsinvesteringar finansierade inom
landsbygdsprogrammet möjliggörs inom insatsområdet.
POST OCH TELESTYRELSEN (PTS)
Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk
kommunikation och post i Sverige. Begreppet elektronisk kommunikation
innefattar telekommunikationer, it och radio.
Myndighetens vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband
och post. PTS har fyra övergripande mål: långsiktig konsumentnytta, långsiktigt
hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation.
Myndigheten har en roll för att främja utvecklingen på telekommarknaden och är
nationell expertresurs för området.
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7. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
MÖJLIGHETER
MOTIVATION HOS LANDSBYGDENS BEFOLKNING
En motiverad befolkning är en viktig förklaring till den relativa framgången i
utbyggnaden av bredband via fiber i Kronobergs Län. Stora områden har saknat
tillgång till fast bredband eftersom många televäxlar aldrig byggdes ut för ADSL.
Telefonin var också en samhällsinfrastruktur som hade stora problem efter
stormarna Gudrun och Per och det nätägande bolaget, Telia Sonera blev ifrågasatt
för sina insatser i återuppbyggnaden av näten. Sammantaget har det lett till en
motivation och relativ enighet hos främst landsbygdsborna i behovet av bredband
via fiber. En viss kunskap kring verksamhet i ekonomiska föreningar har också
funnits kvar i bygderna sedan lång tid liksom erfarenheter av att driva projekt
gemensamt i socknarna. Det finns alltså en form av mental infrastruktur i att
initiera och genomföra gemensamma projekt i socknarna som är avgörande för
utbyggnaden i länet.
ERFARENHETER AV TIDIGARE BREDBANDSPROJEKT
Länsstyrelsen kan konstatera av erfarenhet av de bredbandsprojet som hittills
genomförts i föreningsform, att kostnaderna för bredbandsutbyggnad på landet på
många håll i länet har varit lägre än befarat. Trots utmaningen i att nå en
bebyggelse som är extremt utspridd och gles, finns en ekonomisk logik i
utbyggnaden. Visst är det offentliga stödet nödvändigt för att projekten ska bli av.
Samtidigt har de projektmedel som tilldelats länet hittills i stort sett räckt i den takt
som intresset har vaknat. Det gör att ambitiösa mål är rimliga att sätta för länets
utbyggnad.
GOD BAS FÖR SAMARBETEN
Sammantaget är bedömningen att det inte behövs flera aktörer i
utbyggnadsprocessen i länet än vad som finns idag. Kommunerna, region
Kronoberg och Länsstyrelsen har erfarna medarbetare som är vana vid att
samarbeta med varandra. Kontaktvägarna är upparbetade sedan länge. Det finns
en bas av (informella) samarbeten. Kommunerna har sedan flera år en tämligen
tydlig roll för att driva utbyggnaden av bredband i respektive kommun.
Länsstyrelsen har kontinuitet och erfarenhet av stödarbete.
Det är inte meningsfullt att föra in fler offentliga aktörer än vad som finns idag.
Samarbetet behöver dock utvecklas mellan de befintliga aktörerna.
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UTMANINGAR
Sammantaget ser vi ett läge där få har ett helhetsperspektiv för utbyggnaden av
fiberbredband i Kronobergs län. Många vill bygga och betalningsviljan är stor på
många håll. Den strategiska planeringen, liksom djupkunskapen i nätens
sammanhang ligger däremot närmast konstant efter. Bristerna beror på en
samverkan av bristande resurser och bristande mandat. Det finns ingen naturlig
instans som kan ta ett helhetsansvar för situationen i ett område. Närmast denna
roll är trots allt kommunerna, vars bredbandsplaner ska vara vägledande för
utbyggnaden i kommunen. Kommunerna har finansierat huvuddelen av regionens
stamnätsutbyggnad och har bäst kontakt med de olika bredbandsföreningarna.
Samtidigt har flera kommuner bolagiserat bredbandsverksamheten och lämnat
ifrån sig såväl ansvar som information till dessa bolag.
Bredbandskoordinatorerna som i maj 2015 beslutades baseras hos de olika
regionerna, skulle kunna bli en sammanhållande instans. Deras arbete kommer
med all säkerhet möjliggöras eller begränsas av individernas kunskaper, drivkrafter
men också mandatet som förs till rollen som bredbandskoordinator.
I ett vidare perspektiv är bristerna än tydligare. Var och vem kan utöver ledning av
styrning av utbyggnaden i sig och lyfta kvalitetsfrågor i byggnadsprocessen – föra
in försvars- och säkerhetsperspektiv, överse behov som skapas genom nya tjänster
på marknaden eller optimera konkurrens på den nya marknad som skapas? Här
krävs olika djupkunskaper som samverkar – på regional nivå. Det innebär flera
problem:
STAMNÄTSINVESTERINGAR
Flera kommuner – men inte alla - har inventerat behovet av
stamnätsinvesteringar. Det finns idag inga statliga medel för dessa investeringar
och någon självklar finansiär utöver kommunerna finns inte. Brist i finansiering.
TEKNISK KVALITET I NÄTEN
Idag är många aktörer involverade i länets bredbandsutbyggnad.
Byanätsföreningar, kommuner, kommunala – och privata bolag bygger om
vartannat. Behövs en samsyn kring kvalitetskrav i näten för att underlätta för
framtida strukturförändringar? Vi har inte ett regionalt perspektiv för kvalitetsbrister i näten. Det innebär att vi inte vet om- eller när näten blir mogna för
exempelvis e-hälsotjänster. Brist i överblick, kunskap och styrning.
Vi har idag inte en klar bild av möjligheterna till redundans i näten i ett regionalt
perspektiv. Vi vet heller inte i vilken mån centrala noder i näten är skyddade för
sabotage, naturkatastrofer, stora olyckor eller liknande. Det innebär att vi inte vet
hur näten beter sig i en krissituation. Brist i överblick, kunskap och finansiering.
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KONKURRENSASPEKTER OCH NÄTÄGANDE
Sverige har sedan 1992 (då Televerkets myndighetsroll överfördes till PTS) haft en
alltmer avreglerad telemarknad. Till en början handlade det främst om konkurrens
mellan tjänsteaktörer i det telenät som Telia ägde, både för telefoni och tillgång till
Internet. Avregleringen medförde i praktiken en snabbt ökande konkurrens först i
och med GSM-nätets expansion och det fasta telenätets gradvist minskande
betydelse, dvs. konkurrensen kunde ta fart på allvar först när en stor andel privata
kunder kunde ta del av olika tekniska distributionssätt med konkurrerande
operatörer i respektive distributionssätt. Utvecklingen av funktioner i kabeltvnäten och utrullningen av fiberbredband är ytterligare tekniker som tillsammansoch sett som en helhet - stärkt konkurrensläget.
Ur konkurrenssynpunkt kan alltså marknaden för olika fasta och mobila tekniker
till stor del ses som marknader som direkt påverkar varandra. Men det finns
viktiga undantag. Tjänster som kräver hög prestanda kommer under överskådlig
tid vara beroende av fasta uppkopplingar. Till det räknas internetaccess för många
typer av förvärvsarbete, strömmande filmmedia, spel och realtidstjänster. På dessa
delmarknader krävs alltså under överskådlig tid att samhället bevakar och
säkerställer konkurrensen på marknaden för fasta bredbandsuppkopplingar.
Byggandet av fast bredband för ofta med sig monopolliknande situationer för de
som ansluter sig avseende de tjänster som kräver störst överföringskapacitet eller
har störst krav på leveranssäkerhet. Det finns utarbetade modeller för hur
konkurrensen trots detta faktum kan upprätthållas. När det gäller utbyggnaden av
bredband är det offentliga samhället ofta involverad i processen som partner till
byalag eller ägare till bolag som bygger bredband. Därför kan regionala
konkurrensförhållanden påverkas av regionala aktörer i detta fall.
Antalet aktörer som äger bredbandsinfrastruktur i länet är mycket stort i och med
sättet att bygga nätet – med ekonomiska föreningar som basen för utbyggnaden
på landsbygden och privata och kommunala affärdrivande bolag i tätorter. Med
stor sannolikhet kommer det att finnas omfattande behov av konsolideringar på
marknaden. Det finns en tydlig risk att variationerna i sätten att bygga dessa nät
kommer att hindra denna konsolidering. Samtidigt kan en ogenomtänkt
konsolideringsprocess leda till uppkomsten av kostsamma monopol. Brist på
styrning.
Kommunernas roll för konkurrensförhållandena
Det finns många exempel på ansvarsfördelningar mellan kommuner som
offentliga myndigheter och dess affärsdrivande bolag. Detta kan vara
problematiskt inte minst utifrån stödregelverken i Landsbygdsprogrammet. Det är
viktigt att hitta principer för ansvarsfördelning mellan kommuner som
myndigheter och dess affärsdrivande dotterbolag så att konkurrensförhållanden på
marknaden inte hämmas. Brist i styrning.
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Vissa kommuner har fastställt regelverk för stödgivning till de hushåll som
ansluter sig. Dessa ambitioner varierar över länet. Det är dessutom så att de
sannolikt kommer vara svårförenliga med Landsbygdsprogrammets stödregelverk.
Hur hanteras detta? Och hur fungerar dessa regler sett ur konkurrenssynpunkt?
FASTIGHETSÄGARE SOM TACKAR NEJ
I samband med utbyggnaden av fibernät kommer det vara fastigheter som tackar
nej till anslutning. Det för med sig flera frågor. Dels kan det vara rimligt att
utveckla en bredare praxis kring dimension av näten med avseende på att dessa
fastigheter vid ett senare tillfälle kan komma att anslutas. Dels har det uppkommit
frågor kring huruvida dessa fastigheter ska anses ha fått fullgod tillgång till
bredband eller ej.
I samband med utbyggnaden kommer det vara en stor andel av hushållen som
inte ansluter sig till fibernäten vid anläggandet av dessa. Vi har inte en regional
överblick för vilka dessa är – och det finns ingen regional överenskommelse för
hur dessa ska bemötas i senare lägen – eller huruvida aktörerna ska ta höjd för
senare anslutningar och dimensionera sina anläggningar för detta. Brist i styrning.
VITA OMRÅDEN FÖR FAST BREDBAND
I flera kommuner har utbyggnaden av bredband varit intensiv i bygder med stort
ideellt engagemang. Kvar finns ”vita områden” som inte har samma
förutsättningar för ideellt engagemang. Det kräver ett annat sätt att arbeta med
bredbandsutbyggnad. Hur? Vad får det kosta? Och vilka mål ska denna utbyggnad
ha? Brist i styrning och finansiering.
Det har i enskilda kommuner (Ljungby) rests en fråga huruvida det är realistiskt
att nå ut med bredband via fiber till alla adresser. Då uppkommer istället frågan
om radiolösningar inte trots allt kan komma att få en tillräckligt god kvalitet. Brist
på kunskap.
RESURSER FÖR INFORMATIONSGIVNING
Byggandet av omfattande bredbandsnät kräver ofta väl tilltagna kommunala
resurser för information till allmänheten. Enskilda kommuner har pekat på
bristande resurser för att erbjuda denna rådgivning. Brist i finansiering.
Från enskilda kommuner uttalas en frustration över bristande intresse från
näringslivet för denna infrastrukturutbyggnad. Det kan komma behövas regionala
ansatser för att möta näringslivet i dessa frågor. Brist i informationsinsatser.
MOBILTÄCKNING
Det har gjorts flera ansatser att mäta mobiltäckning, framför allt via s.k.
sopbilsmätningar. Frågan är vad det kan leda fram till? Hur tar vi ett regionalt
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grepp kring täckningsfrågorna för mobila telenät? Idag präglas situationen av vaga
kunskaper och brist på ansvar och ledarskap. Vi har inte en bra överblick över
variationer i täckning för de kommersiella mobilnäten i länet. Det innebär att vi
inte kan föra en tillräckligt konkret dialog om ytterligare investeringar i
mobilkapacitet med operatörerna eller planera för eventuella samhällsmaster. Vi
har heller inte idag en bild av vilka mobilmaster som saknar tillgång till fiber. Brist
i överblick, kunskap, styrning och finansiering.
SAMHÄLLSMASTER
Det finns ett gryende intresse för att uppföra kommunala samhällsmaster, men
kunskapsläget är oklart. Brist i kunskap, styrning och finansiering.
MILITÄRA VETON MOT BYGGLOV AV MOBILMASTER
I enskilda kommuner kommer bygglov för nya mobilmaster inte att vara möjligt
efter invändningar från Försvarsmakten. Hur hanteras allmänhetens behov av
fullgod mobil telefoni och mobila bredband i sådana områden? Här behövs
omfattande dialog, kunskapsinhämtning och problemlösning. Vi har inte
kunskaper nog att arbeta för att kompensera de veton mot uppförande av
mobilmaster som försvarsmakten lagt i delar av länet. Brist i kunskap.
SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET
Det traditionella telenätet hade en tydlig roll som samhällsviktig verksamhet ur ett
försvars- och beredskapsperspektiv. Det innebär att samhället hade kontroll på
nätet ur en beredskapsaspekt. De ersättande fiberbaserade- liksom de mobila
telenäten har dock inte samma tydligt utpekade ansvar i samhället ännu. Brist i
ledning och styrning.
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8. RIKTLINJER FÖR FORTSATT UTBYGGNAD
STRATEGINS GENOMFÖRANDE I LÄNET
För att bredbandsstrategins intentioner ska kunna genomföras bör denna strategi
mottas i varje organisation i dess högsta beslutande organ och ansvar adresseras
för respektive organisations bidrag till strategins genomförande.
För att nå flera av de utmaningar som tidigare har pekats ut, kommer problemlösningen ha sin grund i samarbeten mellan kommuner, region och myndigheter.
Det kan handla om projekt som kommunerna och regionen tillsammans formerar,
projekt i enstaka kommuner eller i samarbete mellan ett mindre antal kommuner.
Det är angeläget att det i varje kommun finns en kommunal bredbandssamordnare som kan samordna arbetet inom och mellan kommuner, Länsstyrelse
och region.
Ett förslag till avsiktsförklaring kring det fortsatta arbetet kring denna strategi tas
fram av länets bredbandskoordinator som ger ett stöd för samverkan mellan
Region Kronoberg, Länsstyrelsen och länets kommuner.
Ett förslag till handlingsplan som följer av bredbandsstrategin kommer att tas
fram av länets bredbandskoordinator i samverkan mellan Region Kronoberg,
Länsstyrelsen och länets kommuner. Handlingsplanen konkretiserar och tidssätter
insatserna som krävs för att fullfölja bredbandsstrategin.
UTBYGGNAD AV FAST BREDBAND
Kommunen har ett grundläggande ansvar för att dess innevånare får tillgång till
fast bredband via fiber eller likvärdig teknik. Länsstyrelsen fördelar stödmedel till
de bredbandsföreningar som är aktiva i kommunen enligt stödregelverket i
Landsbygdsprogrammet. Den enskilda kommunen har även ett ansvar för
utbyggnader i tätorter, även om det på många håll kommer finnas initiativ från
marknaden.
Region och Länsstyrelse erbjuder samverkansforum för kommunerna för att där
det behövs, sammanföra parter kring dessa investeringar. Kommunerna kan med
fördel utse kommunala bredbandskoordinatorer (med ett förhandlingsmandat) så
att samarbetena får en så stabil form som möjligt. En viktig framgångsfaktor är att
kommunerna samverkar med varandra- och hittar samsyn kring hur
representationen i denna grupp kan se ut och vilka mandat personerna ska ha i
gruppen. Metodutbyte kring utbyggnad i ”vita fläckar” är en viktig del i detta.
Samverkan och metodutveckling kring hantering av kostnader för återställning av
bruten asfaltsbeläggning är också värdefull.
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MOBILA LÖSNINGAR
Kommunerna verkar också för att så många master som möjligt i länet får tillgång
till fiber. Detta kan ske genom kommunala bolag, enskilda bredbandsföreningar
eller andra publika bolag. Länets kommuner skulle möjligen kunna samverka kring
erbjudande av fiberuppkoppling för befintliga master.
Erfarenhetsutbyte kring bygglovshandläggning för mobilmaster kan också vara
relevant.
Kommuner, region och Länsstyrelse bör samverka om informationsinhämtning
kring hur samhällsmaster kan utformas. På sikt skulle ett samarbete kring
principer för uppförande av sådana samhällsmaster kunna vara aktuellt.
I de fall militära intressen begränsar utbyggnadsmöjligheten bör kommun, region
och Länsstyrelse samverka för att hitta möjliga vägar för att kompensera
begränsningarna.
KONKURRENSFRÅGOR
Länets kommuner, Länsstyrelsen och Region Kronoberg som på olika sätt möter
aktörerna på bredbandsmarknaden behöver säkerställa att det finns en god
konkurrens på bredbandsmarknaden4. Det kan handla om:








Åtgärder för att stimulera och underlätta investeringar i bredband för
kommersiella operatörer.
Åtgärder som främjar konkurrens på i första hand infrastrukturnivå men
också på tjänstenivå.
Information och samråd med aktuella marknadsaktörer rörande
kommunernas och länets önskemål om bredbandsutbyggnad.
Kommunernas policys samt rutiner och villkor vad gäller åtkomst till
kommunens mark och tillstånd för grävning.
Kommunernas policys samt rutiner och villkor vad gäller
entreprenadarbeten inom kommunen.
Kommunernas policys samt rutiner och villkor vad gäller
grävsamordningsprocessen i kommunen.
Konkurrensaspekter i kommunernas styrning av eventuella
kommunalägda bolag som stadsnät, energibolag eller fastighetsbolag,
inklusive konkurrensneutralitet5.

Åtgärderna har lyfts fram i bredbandsforums ”Bredbandsguiden – handbok för kommuner, sid
21.
5 Svenska Stadsnätsföreningen definierar öppet nät som en infrastruktur som är tillgänglig för
marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra fiber och för alla
som vill erbjuda tjänster i ett aktivt nät.
4

Bredbandsstrategi för Kronobergs län 2016-04-07
Sida 32 av 36

175

För de enskilda privata aktörerna finns dessutom en poäng i att kommunerna så
långt möjligt försöker att harmonisera sina planer och tillämpningar för att
ytterligare underlätta bredbandsutbyggnaden. Befintlig infrastruktur ska så långt
möjligt kunna nyttjas. Det ger enkelhet och förutsägbarhet.
INFORMATION
Intresset för anslutning till fast bredband varierar över länet men är generellt
relativt låg i länets mindre samhällen och villaområden. Det kan också vara så att
äldre fastighetsägare i mindre omfattning än yngre låter sina fastigheter anslutas till
dessa nya bredbandsnät. Här behövs målmedveten information för att höja
anslutningsgraden. Informationen behöver vara uppdaterad, nyanserad och
relevant. Samverkan kring både trycksaker och personella resurser mellan
kommuner kan vara ett sätt att hantera detta.
Kommunen har ett grundläggande ansvar för information kring bredbandsutbyggnad i kommunen. Regionen och Länsstyrelsen samverkar för att bredda
informationen och informera i sina delar. Kommuner kan behöva samverka om
informationsgivning för att få till en effektiv information.
KVALITETSFRÅGOR
Länets bredbandsinfrastruktur byggs upp av en rad olika aktörer. Ur ett regionalt
perspektiv finns en farhåga att det finns kvalitetsbrister i delar av näten eller att
olika delar av nätet fungerar mindre väl tillsammans än vad som är möjligt. Det
finns olika skäl till att göra en kvalitetssäkring av näten på strategisk nivå.
En aspekt är hur driftsäkra näten är och huruvida de är mogna för exempelvis
trygghetslarm eller annan övervakning i realtid i vården. Kommunerna bör
samverka om en kvalitetsanalys av näten såsom de utvecklats och planeras.
Samverkan kan med fördel resultera i ett projekt med en upphandlad analys. Det
finns en poäng i att analysen sker fristående från de kommunala
bredbandsbolagen och fristående från andra publika operatörer. Upphandlingen
behöver förberedas noggrant och kvaliteten i genomförandet säkerställas.
Beställare skulle kunna vara en enskild kommun som övriga kommuner bidrar till.
En annan aspekt är att näten ska få en sådan klass- och kvalitetsstämpel att
framtida strukturomvandling på marknaden blir möjlig. Kvalitetssäkrade nät kan
drivas rationellt och konkurrensutsatt vilket borgar för driftsäkerhet och låga
driftkostnader.
Mål: Att kunna fastställa kvaliteten i olika delar av nätet och därigenom kunna ge
klartecken för samhällsviktiga funktioner att vidareutvecklas i näten.
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BEREDSKAPSFRÅGOR
Länets bredbandsinfrastruktur behöver sättas in i ett försvars- och beredskapsperspektiv. Dels behöver känsliga noder identifieras så att rätt anläggningar blir
säkerhetsklassade. Dels kan investeringar av försvars- och beredskapsskäl behöva
göras. Det kräver samordning av information, planering och finansiering. Här är
det en betydande utmaning att hitta rätt personer – och rätt information för
samverkan. Det är dessutom nog så svårt att hitta en rimlig ambition för analysen
givet uppgiftens komplexitet och tillgång till information. Beslut behöver tas i
olika organisationer kring denna samverkan – på rätt nivå.
Det kan vara lämpligt att genomföra en sådan inventering och genomsyn i ett
samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Kronoberg som ett upphandlat
uppdrag. Projektet bör också leda fram till förslag på insatser kring dessa nät ur
säkerhetsperspektiv. Upphandlingen behöver förberedas noggrant och kvaliteten i
genomförandet säkerställas. Det kan behövas olika kompetenser i analysarbetet
för att belysa bredd och djup i frågorna. Det handlar om såväl väderrelaterade
händelser, olyckor som skydd mot olika typer av angrepp. Möjligheter till
finansiering via MSB bör undersökas. Analysen behöver förankras noggrant såväl
i regionen som i kommunerna och resultatet behöver tas om hand på bästa vis
hos de olika aktörerna.
Samtidigt behöver såväl kommuner som region och myndigheter vara väl
förberedda för en situation då informationsinfrastrukturen faller bort i flera olika
scenarion. Detta bör belysas av Länsstyrelsens beredskapsfunktion i samverkan
med kommuner och region och de olika förvaltningarna behöver säkerställa att
det finns rutiner för detta. Det görs med fördel i samband med – eller anslutning
till det ordinarie arbetet med Risk- och sårbarhetsanalyser och
kontinuitetsplanering.
Den enskilda medborgaren behöver ha realistiska förväntningar på ITinfrastrukturens tillförlitlighet. Oavsett hur välbyggda näten blir, kommer de
finnas risker för bortfall. Länsstyrelse, kommuner och regioner behöver samverka
för att informera och fortbilda allmänheten för att skapa realistiska förväntningar
(och därmed en sund beredskap) för eventuella bortfall av tillgång till IT-tjänster
vid en kris.
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Upprättande av samhandling för ett grönare Kronoberg –
Green Act 16RK761
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK761
Handläggare: Johanna Bergström,
Datum: 2016-04-11

Regionstyrelsen

Upprättande av samhandling för ett grönare Kronoberg –
Green Act

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna bildande av samhandling för ett grönare Kronoberg – Green Act.
att utse regionstyrelsens förste vice ordförande Robert Olesen att ingå i styrgrupp
för Green Act som representant för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Syftet med Green Act är att öka samverkan och få en samhandlingsplattform för
att nå de regionala miljömålen. I plattformen ingår Länsstyrelsen, Region
Kronoberg, Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet, Sustainable Småland samt
idéburen organisation.
Klimatkommission Kronoberg har fram till och med 2014 fungerat som en
samordningsplattform för det regionala klimatarbetet. Under 2015 genomfördes
en utredning ”Hur kan Kronobergs läns klimatåtgärder realiseras?”. På ledningsforum i
januari 2016 presenterades ett nytt förslag till organisation för samordning av det
regionala miljöarbetet där man tar ett större grepp och även inkluderar andra
områden inom miljömålsarbetet såsom vatten och kemikalier.
Förslaget omfattar finansiering, organisationsstruktur, arbetsuppgifter och
arbetstid. Som representanter i styrgruppen föreslås Landshövding (ordförande),
Robert Olesen och Christel Gustafsson (Region Kronoberg), Niklas Nillroth
(Sustainable Småland), Bo Bergbäck (Linnéuniversitetet) och idéburen
organisation (vakant).

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: förslag till bildande av samhandling för ett grönare
Kronoberg – Green Act.
Utredning ”Hur kan Kronobergs läns klimatåtgärdsplaner realiseras?”
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK761
Handläggare: Johanna Bergström,
Datum: 2016-04-08

Förslag till bildande av samhandling för ett grönare
Kronoberg – Green act
Syftet med Green act är att öka samverkan och få en samhandlingsplattform för
att nå de regionala miljömålen.
Bakgrund

Klimatkommision Kronoberg har fram till och med 2014 fungerat som en
samordningsplattform för det regionala klimatarbetet. Under 2015 genomfördes
en utredning ”Hur kan Kronobergs läns klimatåtgärdsplaner realiseras?”. Utifrån
utredningen presenterades ett nytt förslag till organisation för samordning av det
regionala miljöarbetet på ledningsforum i januari 2016. I förslaget har man vidgat
perspektivet från klimatfrågan till att även inkluderar andra områden inom
miljömålsarbetet såsom vatten och kemikalier.
Green Act – samhandling för ett grönare Kronoberg

Organisation
Grönare Kronoberg
Styrgrupp

Samhandlingsgrupp
Länsstyrelsen, Region
Kronoberg &
Energikontor Sydost
Kommunikation
(Länsstyrelsen,
Region Kronoberg &
Energikontor Sydost)

Temagrupp
Transporter
Målgrupper

Temagrupp
Kemikalier
Målgrupper

Temagrupp
Byggnader
Målgrupper

Temagrupp
Vatten
Målgrupper

Styrgrupp
Styrgruppen ska verka för att öka farten i åtgärdsarbetet.
Arbetsuppgifter:
- prioritera inriktning och temagrupper för den regionala plattformen
- debattartiklar
- Representerar EU-projekt (personligen alt. överlåtes till lämplig person)
- roll att stå bakom inbjudningar, ”dörröppnare”
- uppmärksamma och ge utmärkelse till goda exempel i länet
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2016-04-22
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK761
Handläggare: Johanna Bergström,
Datum: 2016-04-08

Representanter i styrgrupp:
Landshövding (ordförande), Länsstyrelsen i Kronobergs län
Robert Olesen, Region Kronoberg
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Niklas Nillroth, Sustainable Småland
Bo Bergbäck, Linneuniversitetet
Idéburen organisation (vakant)
Samhandlingsgrupp:
Träffas en gång/månad
Klimatstrateg, Länsstyrelsen (Lst)
Miljösamordnare, Region Kronoberg (RK)
VD, Energikontor Sydost (ESS)
Temagrupper
Grupper som bildas utefter behov och som fokuserar tematiska områden, t.ex.
transporter, vatten, byggnader och där personer från olika samhällsområden samlas
för att föra det åtgärdsinriktade arbetet framåt.
Samhandling med befintliga nätverk
Mellankommunalt forum - förankring och avstämning.
Miljösamverkan Blekinge-Kronoberg – åtgärdsinriktade arbetsformer.
Sustainable Småland – åtgärdsinriktade arbetsformer för näringslivet.
Ytterligare nätverk tas fram i fördjupad intressentanalys.
Finansiering av regional plattform
Utgiftsposter
-Kostnader internt på Region Kronoberg (ev. för resor, möten, marknadsföring)
-Kostnader internt på Länsstyrelsen Kronoberg (ev. för resor, möten,
marknadsföring)
- Arbetstid inom respektive organisation
- Eventuella medel till Länsstyrelsen för uppföljning
Arbetstid för regional plattform
Beräknad arbetstid 2-3 halvdagar + inläsningstid för styrgruppens deltagare.
För samhandlingsgruppen: 10 halvdagar för möten + 10 halvdagar för interna
förankring = 10 arbetsdagar. Även aktuellt att medverka i temagrupper.
För deltagande i temagrupper kommer arbetstiden att variera och inkluderas inom
ordinarie arbete. Deltagarna inom temagrupperna kommer också att variera
beroende på inriktning.
Förslag att avsätta tid enligt nedan inom samhandlingsgruppen:
0,5 ÅAK Länsstyrelsen, klimatstrateg
0,3 ÅAK Region Kronoberg, miljösamordnare (ingår i befintlig tjänst)
0,3 ÅAK Energikontor Sydost
Kommunikation: En kontaktperson ska finnas för detta ändamål inom Region
Kronoberg, Länsstyrelsen samt Energikontor Sydost
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2016-04-22
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK761
Handläggare: Johanna Bergström,
Datum: 2016-04-08

Plattformens varaktighet och uppföljning
Arbetet har en långsiktig karaktär, eftersom det utgår ifrån regionala och nationella
miljömål som har ett generationsperspektiv. Arbetet kommer följas upp årligen
genom uppföljning av de regionala miljömål och inom uppföljningen av RUS,
vilket rapporteras till styrgruppen. Arbetet ska också följas upp årligen av
styrgruppen som vidarebefordrar synpunkter till respektive organisation, när det
gäller plattformens arbetsformer. Därutöver ska plattformen utföra en djupare
utvärdering i slutet av varje mandatperiod.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2016-04-22
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1 Inledning
Kronobergs län har ambitionen att vara en föregångare på klimatområdet och har
kommit långt när det gäller att minska utsläppen från fossila bränslen sedan 80-talet. På
senare år har man även uppmärksammat att det inte räcker med att minska utsläppen.
Samhället måste även anpassa sig till de klimatförändringar som sker, t ex i form av mer
extrema väderhändelser. Länet har även andra miljöproblem och målkonflikter som
behöver lösas för att de regionala miljömålen ska nås.

1.1 Bakgrund
Länsstyrelsen har utvecklat regionala åtgärdsplaner för det klimat- och energistrategiska
arbetet i samverkan med berörda lokala och regionala aktörer, där man identifierat de
mest innovativa och kostnadseffektiva lösningarna för att minska klimatpåverkan samt
för att öka andelen förnybar energi och öka energihushållningen i länet. Länsstyrelsen
har tillsammans med främst kommunerna men också andra aktörer, även tagit fram en
handlingsplan för att möta klimatförändringarna.
Den övergripande samordningen av utsläppsbegränsning har skett i Klimatkommission
Kronoberg där viktiga aktörer har ingått. Klimatkommissionen har varit en plattform för
aktiviteter som utförs inom klimat- och energiuppdraget. Klimatkommissionen hade sitt
sista möte i december 2014 och för närvarande finns ingen sådan regional plattform för
samordning mellan olika samhällsaktörer kring klimatfrågan.
Därför utreds nu vilka insatser vi tillsammans bör genomföra för att bäst stödja de olika
aktörernas klimatarbete både när det gäller anpassning och utsläppsbegränsning, så att
åtgärderna blir genomförda. För att åtgärdsplanerna ska kunna genomföras krävs bland
annat extern finansiering och ökad kunskap i regionen. Utredningen tittar också på hur
detta bör organiseras för att bli ett effektivt arbete. Särskilt viktigt blir att bedöma
synergieffekter av att arbeta samlat med anpassning och utsläppsbegränsning och ibland
även andra miljöfrågor.
När det gäller externfinansiering av utsläppsminskningar finns goda erfarenheter hos
många kommuner av finansiering från nationell nivå och även från internationella
projekt. Särskilt erfaren på detta område är Energikontor Sydost som varit med i ett stort
antal projekt inom olika program, en kunskap som ska utnyttjas i arbetet.
Ett första möte med kommunerna hölls i februari 2015 och det fanns ett stort intresse
för att hitta former och medel för att gemensamt ta sig an frågorna.

1.2 Utredningens syfte
Att utreda hur de regionala planerna för klimatanpassning och begränsning av utsläpp
ska kunna realiseras.
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1.3 Utredningens mål






Att ta fram ett förslag till organisation för samordning och stödjande av de lokala
aktörernas arbete med klimatanpassning och begränsning av klimatpåverkande
utsläpp.
Att företagens klimatarbete åter finns med i nätverk eller på annat sätt i regionens
klimatarbete.
Att göra en kartläggning av finansieringsmöjligheter inom klimatområdet.
Att göra plan inklusive finansiering för fortsatt arbete i 6 år framåt.
Långsiktigt mål: att de regionala åtgärdsplanerna ska realiseras.

1.4 Avgränsning för utredningen
Utredningen omfattar såväl klimatåtgärdsplan som klimatanpassningsplan. Med
klimatåtgärdsplaner avses åtgärder under tema ”Klimat och energi” i Åtgärdsprogram för
miljömålen i Kronoberg 2014 - 2020. Arbetssättet som här beskrivs kan även appliceras
på de övriga miljömålen och handlingsplanerna.

1.5 Metod
Länsstyrelsen har arrangerat ett antal seminarier/workshops med kommuner och
näringsliv. Dessa har haft följande fokus:



Hitta lämplig organisation och arbetssätt
Välja vilka åtgärder som ska prioriteras inom de olika sakområdena

Svenska myndigheter har kontaktats för att höra om de kan ge stöd i implementeringen
av åtgärderna; Energimyndigheten, SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, Jordbruksdepartementet, Miljödepartementet, Naturvårdsverket m fl.
Konsulterna Pussel och Energikontor Sydost har anlitats för att





utreda vilka finansieringsmöjligheter det finns inom EU-programmen och de
svenska programmen
sammanställa aktuella och planerade ansökningar samt pågående projekt
hjälpa till att prioritera i åtgärdsplanerna
samla resultatet i en utredning

Förslag till organisation samt plan för arbetet för samordning och stödjande av det
regionala arbetet har gjorts utifrån ovanstående material av Länsstyrelsen i Kronoberg
och Energikontor Sydost i samverkan, Region Kronoberg har deltagit med synpunkter.

2 Klimatkommission Kronobergs arbete
2.1 Klimatkommission Kronobergs sammansättning
Klimatkommission Kronoberg avslutade sitt uppdrag i december 2014 efter att ha drivit
arbetet i fyra år under regionstyrelsen. Klimatkommissionen utgjordes av fullmäktiges
presidium men kom under tiden att kompletteras med representanter från näringsliv,
offentlig sektor, universitet, Länsstyrelsen i Kronoberg och Energikontor Sydost. Till sitt
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stöd har Klimatkommissionen haft en referensgrupp bestående av
tjänstemannarepresentanter för respektive kommun i länet och landstinget samt en
planeringsgrupp som kallats Klimatsamverkansgruppen där Regionförbundet Södra
Småland, Länsstyrelsen och Energikontor Sydost utförde det praktiska arbetet kring
kommissionen.
I syfte att nå visionen om Europas grönaste region har Klimatkommissionen verkat som
en arena för att upplysa, föra dialog, sprida goda exempel, verka för samhandling,
kartlägga vad som görs och har gjorts samt hjälpa dem som går först.
Eftersom Klimatkommissionen hade utökats med ledamöter som inte var utsedda av
regionstyrelsen beslutades att från och med 2013 bilda en klimatberedning underställd
regionstyrelsen med direktivet att:


För styrelsen räkning bereda och bevaka miljö- och klimatfrågor utifrån de
angivna målen i det regionala utvecklingsprogrammet för södra Småland



Arbeta med de av fullmäktige angivna målen som berör klimat- och miljöfrågor i
årlig verksamhetsplan för RFSS

Klimatberedningen upphörde i och med att Klimatkommissionens uppdrag löpte ut vid
årsskiftet 2014/2015.

2.2 Aktörer som samordnar miljö- och klimatarbetet idag
Det är framför allt följande organisationer som idag samordnar miljö- och klimatarbetet i
vår region:
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala arbetet med
att minska utsläppen av växthusgaser. Sedan 2009 har man även i uppdrag att samordna
det regionala arbetet med klimatanpassning.
Länsstyrelsen har även uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå
samtliga svenska miljömål, där klimat är ett område. Länsstyrelsen ska tillsammans med
andra regionala myndigheter och i dialog med bland annat kommuner, näringsliv och
frivilliga organisationer arbeta för att miljömålen nås och belysa vilka åtgärder som
behöver vidtas för att nå miljömålen. Länsstyrelserna har också i uppdrag att följa upp
miljömålen. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.
Region Kronoberg
Region Kronoberg har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Arbetet innebär
att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram och samordna genomförandet av
programmet. Utgångspunkten är att den regionala utvecklingsstrategin, ”Gröna
Kronoberg”, är ett verktyg som ska bidra till att uppnå målen med den regionala
tillväxtpolitiken genom att skapa bättre förutsättningar för hållbar regional utveckling.
Strategin genomsyras av den ”gröna tråden” som står för en arbetsmetod för hållbar
utveckling. Några av de utpekade målen, som är kopplade till det regionala
miljömålsarbetet, är att användningen av fossila bränslen ska upphöra och länet bli ett
plusenergilän som producerar mer energi än som används.
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Energikontor Sydost
Energikontor Sydost stödjer regionens offentliga aktörer i deras strategiska klimat- och
energiarbete så att klimat- och energimål kan uppnås. Arbetet innebär att kontinuerligt
utveckla och stärka det strategiska arbetet med särskild tyngdpunkt på
energieffektivisering och förnybar energi samt till detta kopplade kostnadsreduktioner
och tillväxtmöjligheter. Energikontoret ägs av en förening där kommuner, regioner och
landsting i sydost är medlemmar. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och
offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter samt europeiska partners.
Verksamheten är huvudsakligen projektfinansierad.
Energikontor Sydost har sedan starten 1999 initierat, deltagit i eller koordinerat
hundratals projekt på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Alla dessa projekt har
syftat till att minska utsläppen samt effektivisera energianvändningen i olika sektorer av
vårt samhälle.

2.3 Erfarenheter av det regionala arbetet inom utsläppsbegränsning
2012 gjorde Institutet för lokal och regional demokrati (ID) på uppdrag av
Regionförbundet södra Småland en rapport om hur det strategiska klimat- och
energiarbetet fungerade i Kronobergs län samt vilka visioner och prioriteringar som leder
arbetet framåt. Studien riktade fokus mot politiker och tjänstemän vid landstinget och de
åtta kommunerna samt nyckelfunktioner på den regionala nivån. Arbetet med
anpassning till ett förändrat klimat har inte pågått så länge och det finns ännu ingen
utvärdering av det. Man kan dock anta att önskemålen i viss mån är desamma som för
utsläppsminskning. Dock finns ingen organisation motsvarande energikontor för
anpassning.
I ID:s utredning dras följande slutsatser om hur arbetet fungerat hittills:








Huvuduppgifter för den regionala nivån: Samordningsfunktion, kunskapsbank,
nätverkande och sprida goda exempel.
Energikontorets praktiska stöd och projektarbete lovordas.
Otydlighet mellan de fyra offentliga aktörerna på den regionala nivån. Roller?
Var börjar och slutar ansvar? Risk för dubbelarbete?!
Generellt önskemål om ”mindre prat och mer verkstad”.
Svajigt stöd för Klimatkommission Kronoberg. Stort fokus på dagens
tillkortakommanden snarare än på det som fungerar bra. Politisk förankring?
Möjlighet att sätta handling bakom orden?
Uttalat behov av att Klimatkommissionen tar ”ett nytt steg”. Bör stärkas upp för
framtiden och tuffa till sig i debatten.
Det politiska ledarskapet. Politiken måste vara tydlig, konsekvent och visa för
medborgarna att man menar allvar.

2.3.1 Vad fungerade bra enligt IDs utredning?
Det flesta tjänstemännen berättar att de har haft förhållandevis mycket kontakt med
främst länsstyrelsen och energikontoret medan man ser regionförbundet som mer
anonymt.


Länsstyrelsen får beröm för snabba svar. Deras tjänstemän har ett gott rykte, de
har god formell kunskap och kan backa upp med statistik, bakgrundsfakta och
jämförelser.
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Flera tjänstemän på kommunerna framhåller den internationella utbildningen
om EU:s struktur- och stödsystem som genomförts genom Regionförbundet
Södra Smålands försorg som ett utmärkt initiativ från den regionala nivån.
Energikontor Sydost som får beröm för sin uppsökande verksamhet och för att
de erbjuder nyttor som de flesta efterlyser. Det handlar närmast om
kunskapsstöd, konkret hjälp för att söka extern finansiering samt deltagande i
energikontorets egna projekt.

2.3.2 Vad fungerade mindre bra?
Det finns de som menar att det idag finns många regionala aktörer som har i uppgift att
sammankalla till möten och därefter skicka ut möteshandlingar. Regionen får kritik för
att alltför mycket fokus ligger på Växjö.
Energikontor Sydosts projekt ses oftast som värdefulla men kontoret får också kritik för
korta hålltider och att man sköter behovsinventeringen på fel sätt. Andra tjänstemän
reagerar lika mycket på att energikontoret emellanåt presenterar ”färdiga koncept”. Det
hade känts mer smakfullt om man hade blivit tillfrågad från start.
Länsstyrelsen skylls för att föra med dubbla budskap kopplade till klimat- och
energiområdet. ”Man jobbar i stuprör och drivs med motsidiga krafter. Länsstyrelsen blir
tyvärr många gånger en motpart till kommunerna snarare än något annat.”

2.3.3 Hur ska arbetet göras framgångsrikt på lång sikt?
Enligt ID: s rapport bör ett framtida regionalt stöd slå vakt om de grundfunktioner man
tillhandahåller idag. Därutöver fördjupning av det regionala stödet genom fokus på:
 Aktiv resurs för att identifiera och komma åt extern finansiering, pejla av
medlemmarnas vilja, tipsa, länka samman, coacha, dryga ut knappa resurser.
 Omvärldsanalys.
 Riktlinjer för att följa upp och redovisa statistik.
 Definition av hur man räknar fram en ”lönsam investering”.
 Stöd för lokala upphandlingar på området.
 Kommunöverskridande tematräffar.
 Samordning av informationskampanjer.
 Språkrör för medlemmarnas intressen gentemot stat och myndigheter. Lyssna in
behov och påverka intressefrågor.
 Då lämpligt; ta initiativ till länsövergripande projekt och satsningar.
Ett generellt önskemål är mindre prat och mer verkstad.

2.3.4 Erfarenhet från Klimatkommissionens klimatsamverkansgrupp
Det har tagit mycket tid att planera Klimatkommissionens möte och uppslutningen har
ibland varit dålig. Framstegsstämplarna har varit uppskattat och gett viss
mediabevakning.

2.4 Samordningsvinster mellan utsläppsbegränsning och anpassning samt
övriga miljömål
Det finns flera anledningar att arbeta integrerat med anpassning och
utsläppsbegränsningar och även med andra miljömål. Det räcker inte med att integrera
klimat- och miljöhänsyn i alla sektorer det behövs även samverkan mellan sektorer och
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nivåer för att hantera klimatfrågan som är komplex och rör alla samhällssektorer.
Framför allt ger insikten om vad klimatförändringarna orsakar och kostar även på
hemmaplan, en förståelse för varför vi måste investera i utsläppsminskningar och
förändra beteende. Det finns också många målkonflikter som skulle vinna på att
hanteras på ett integrerat sätt. Några exempel:
 Fastighetsägare har ofta kunskap om energitillförsel men kunskap om
potentialen för energieffektiviseringar och egen energiproduktion är begränsad
liksom kunskap om vilka åtgärder ett förändrat klimat kräver och det blir
effektivt att kommunicera frågorna samlat.
 Vattenkraft står för 15% av elproduktionen i Kronobergs län men för att den ska
kunna fortsätta att producera och effektiviseras måste målkonflikter med natur
och kulturmiljö lösas.
 Potentialen för vindkraften i Kronobergs län är över 4 TWh men målkonflikter
med natur och bebyggd miljö måste lösas för att den eller del av den ska kunna
realiseras.
 Vägtrafiken står för största utsläppen av klimatpåverkande gaser i länet och
även luftföroreningar, varför stora vinster kan göras om man kan få ner
utsläppen. Samtidigt vill de flesta invånare fortsätta att köra bil som vanligt och
kommunerna planerar och bygger tätorterna efter det. Även vägverkets vägnät
planeras för fortsatt ökning av vägtrafiken.

3 Exempel från andra regioner
I nedan sammanställning presenteras fem exempel av regionalt samarbete. Alla har ett
klimat- och miljöfokus men organisationerna och målgrupperna skiljer sig något.
Den samverkan som är mest komplett och täcker såväl minskning av miljöpåverkan som
klimatanpassning är Klimatrådet i Jönköpings län. Organisationen med olika
fokusgrupper, klimatpriser etc. är också något som går som en röd tråd genom den
undersökning som Institutet för lokal och regional demokrati har gjort bland regionens
politiker och tjänstemän.
Klimatsamverkan Kalmar och Klimatsamverkan Blekinge har liknande upplägg som
Kronoberg har haft tidigare och de tre länens klimatarbete har viss samverkan som de
önskar utveckla ytterligare.
Godstransportrådet är medtaget därför att det är en etablerad plattform för
hållbarhetsarbete där man har lyckats samla såväl de privata som offentliga aktörer och
som dessutom uppfyller flera av de önskemål som framförts i ID:s undersökning.
Hagainitiativet är ett exempel på hur man mobiliserar näringslivet kring klimatfrågan,
något som också pekats ut som en viktig fråga om vi ska lyckas att nå de klimat- och
miljömålen som regionen har enats om. Det finns också i Hagainitiativet konkreta
exempel beträffande utvärdering som man med fördel kan studera och lära sig av såsom
t.ex. Klimatbokslutet.
De två andra initiativen, Lunds Klimatallians och Regionalt nätverk för energifrågor i
Västerbotten är i sin linda och har något olika inriktningar. De fungerar mera som ganska
löst hållna nätverk med fler ambitioner än mål.
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3.1 Klimatrådet för Jönköpings län
Syfte
Klimatrådet för Jönköpings län bildades år 2011 och har till syfte att vara en
samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga länets vision
Plusenergilän år 2050. Arbetet utgår från Klimat- och energistrategin för Jönköpings län.
Klimatrådet
Klimatrådet i Jönköpings län har 50 medlemsorganisationer. Ordförande för rådet är
landshövding Minoo Akhtarzand, vars engagemang i frågan har varit avgörande för
framgången. Tjänstemän på länsstyrelsen med olika kompetenser är knutna till arbetet.
Rådet har 29 ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala
myndigheter och ideella organisationer i länet. Alla länets kommuner är med i
Klimatrådet. Klimatrådet beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras vilket sen utgör
underlag för olika typer av finansiering. På så sätt blir den regionala förankringen bakom
varje projekt mycket stark vilket blir ett starkt argument vid projektansökningar, t ex 1:1
medel och medel från Regionalfonden. Under Klimatrådet finns fyra fokusgrupper och
ett antal arbetsgrupper med olika uppdrag:
Klimatrådets beredningsgrupp
Beredningsgruppens uppgift är att samordna de övriga gruppernas arbete och bereda
Klimatrådets möten. I beredningsgruppen ingår tjänstemän från Länsstyrelsen,
Trafikverket, Regionen, 1-2 kommuner och 1-2 representanter från näringslivet.
Beredningsgruppen leds av Länsstyrelsen och träffas normalt fyra gånger per år, fyra
veckor före Klimatrådets möten.
Klimatrådets fokusgrupper
För Klimat- och energistrategins sju åtgärdsområden finns fyra fokusgrupper:
 Energieffektivisering, konsumtion och livsstil
 Transporter och planering
 Förnybar energi och Jord- och skogsbruk
 Anpassning till klimatförändringar
Det centrala för fokusgrupperna är att lyfta fram viktiga åtgärder som syftar till att nå
målen inom respektive sektor samt följa upp förankrade och beslutade åtgärder.
Klimatrådet beslutar sedan om åtgärden ska genomföras. Länsstyrelsen lägger stort
fokus på att ta fram statistikunderlag till respektive åtgärd och sektor, som en del i det
pågående resultat- och uppföljningsarbetet. Fokusgrupperna träffas normalt fyra gånger
per år. Länsstyrelsen sammankallar grupperna och bistår med sekreterarresurs.
Klimatrådets kommunikationsgrupp
Kommunikationsgruppens uppgifter är att löpande ge råd i kommunikativa frågor för att
öka genomslaget för Klimatrådets arbete och de åtgärder som Klimatrådet ställer sig
bakom, öka medvetenheten bland medborgarna i länet om Klimat-och energi-strategins
visioner och mål. Klimatrådet har en gemensam kommunikationsstrategi. Gruppen
träffas normalt fyra gånger per år och leds av Länsstyrelsen. Tre viktiga kanaler för
kommunikationen är Tidningen +E och Klimatveckan. +E är en etablerad gratistidning
som delas ut till länets alla hushåll. Syftet är att bidra till ökad kunskap och ökat
engagemang hos länsinvånarna för att uppnå de regionala miljömålen, med särskilt
fokus på klimat och energi.
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Uppföljning
Klimatrådet har sedan 2013 arbetat med att skapa en regional plattform mellan lokala,
regionala och nationella aktörer för ett attraktivt och lättillgängligt uppföljning- och
resultatsystem. Rådet arbetar kontinuerligt med att utveckla och förfina metoden som
krävs för att uppföljningen ska vara noggrann, processinriktad och systematisk.
Arbetet utgår ifrån följande principer som inte är statiska utan förändras över tid:
 Att kunna visa Klimatrådets utveckling och följa upp rådets mål och vision.
 Att kunna visa Klimatrådets del i länets utveckling som geografiskt område.
 Att kunna visa klimateffekterna av åtgärdsarbetet.
Uppföljningen ska också ge en konkret och tydlig bild för att se vilka satsningar som
mest bidrar till visionen om att bli ett Plusenergi län 2050.
Genomförande av åtgärder
Länsstyrelsen har valt att prioritera området klimat inom ordinarie budget, eftersom det
sen en tid inte har funnits några särskilda anslag. Sedan 2011 har Klimatrådet samlat
åtgärder och nu börjar en fas med att hitta finansiering av dem. Ett steg blir att söka
medel från Klimatklivet där Klimatrådet nu söker via Energikontor Norra Småland som
man ser som sin utförarorganisation. Tidigare har medel beviljats från Regionalfonden
med 1:1 medel som medfinansiering för biogasnätverk och ansökan till Regionalfonden
för mobilitetskontor har lämnats in.
Mera information finns på:
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/klimat-ochenergi/klimatradet/Pages/klimatradet.aspx

3.2 Klimatsamverkan Kalmar län
Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och
regionförbundet, för att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas
i klimatkommissionen.
Syfte




Öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål.
Bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
Finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål.

Klimatkommission Kalmar län samordnar arbetet inom Klimatsamverkan Kalmar län.
”Högsta nivå” är Länsstyrelsen, Regionförbundet, Linnéuniversitetet, Landstinget,
representant/er för länets kommuner, företrädare från näringslivet (t ex enskilda
företag, Fastighetsägarna, Sveriges åkeriförbund, LRF). Deltagare utses av Länsstyrelsen
och Regionförbundet gemensamt. Länets primärkommunala nämnd utgör politisk
referensgrupp för lokal politisk förankring. En referensgrupp med tjänstemän bereder
ärenden till Klimatkommission. En tjänsteman från vardera kommun, länsstyrelse,
regionförbund, landsting, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost ingår. Tematiska
länsarbetsgrupper finns på tjänstemannanivå och förändras efter behov och intresse.
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Var och en står för sina kostnader i form av tid och eventuella utgifter. Länsstyrelsen och
Regionförbundet står för sekretariatsfunktionen. Separata beslut/överenskommelser
om finansiering för aktiviteter och projekt tas i varje enskilt fall.

3.3 Klimatsamverkan Blekinge
Klimatsamverkan Blekinge fungerar som en plattform för samverkan och samordning
mellan olika aktörer inom både det offentliga och inom näringslivet. Arbetet leds av
Länsstyrelsen tillsammans med Energikontor Sydost och Region Blekinge. I styrgruppen
finns representanter i ledningsposition från de offentliga aktörerna och från utvalda
branscher inom näringslivet. I tjänstemannagruppen samarbetar representanter från
länets alla kommuner, Landstinget Blekinge, nätverket Energikluster Blekinge, Region
Blekinge, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen.

3.4 Godstransportråden i Sverige
Godstransportråden arbetar för att utveckla och stärka samverkan mellan trafikslagen.
De ska fungera som en länk i samarbetet mellan näringsliv och myndigheter. Godstransportrådet är en politisk oberoende sammanslutning.
I dag finns sex Godstransportråd i landet; Skåne/Blekinge, Småland, Östergötland, Östra
Mellansverige, Mittsverige, Norr- och Västerbotten. Trafikverket är sammankallande och
oftast är landshövdingen i något län ordförande. I Råden finns representanter från
branschorganisationer, handelskammare, myndigheter, transportbranschen, enskilda
företag och akademien.
Syfte
 Utveckla och stärka samverkan mellan olika trafikslag
 Stärka och utveckla dialogen mellan näringsliv och myndigheter
 Möjlighet att påverka beslut i tidiga skeden
 Bättre användning och välmotiverade kompletteringar av befintlig infrastruktur
 Att sprida information och kunskap om den goda transporten, goda exempel
 Utgångspunkter
 De transportpolitiska mål som fastställs av riksdagen
 Trafikslagsövergripande synsätt
 Marknadsstyrda godstransporter
 Kundens perspektiv
Vad gör Godstransportråden?
Råden ska medverka till att underlätta möjligheterna för regionen att få de förbättringar
och kompletteringar som krävs med utgångspunkt från näringslivets intressen. De ska
också stimulera näringslivet till ett ökat medvetande kring sina transporter utifrån miljöoch kostnadseffektiva lösningar, bland annat genom att
 besöka olika företag i regionen för erfarenhetsutbyte
 arrangera workshops och seminarier där vi sprider goda exempel samt bjuder in
intressanta föredragshållare
 vara dialogpartner med Trafikverket för att kunna påverka i tidiga skeden
 utse vinnare av Årets Lyft
Mera information finns på http://www.trafikverket.se/godstransportrad
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3.5 Hagainitiativet
Hagainitiativet initierades i slutet av år 2010 av åtta välkända företag; Axfood, Coca-Cola
Enterprises Sverige, Fortum Värme, JM, Procter & Gamble Sverige, Stena Recycling,
Statoil Fuel & Retail Sverige och Vasakronan. Tillkommande nya företag är Lantmännen,
Green Cargo, Folksam, HKScan Sweden, Löfbergs, Sveaskog och McDonald’s.
Hagainitiativet vill minska näringslivets klimatpåverkan, lyfta klimatfrågan som en av de
viktigaste framtidsfrågorna och samla ledande företag som tar aktivt klimatansvar.
Syfte
Genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad
lönsamhet vill Hagainitiativet driva näringslivet i den riktning som behövs för att klara de
övergripande klimatmålen och mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
Mål
Hagainitiativet vill minska näringslivets klimatpåverkan, lyfta en av de viktigaste
framtidsfrågorna och samla ledande företag som tar aktivt klimatansvar. Företagen inom
nätverket har satt egna klimatmål om minst 40 procents minskningar till 2020.
Klimatbokslut
Företagen i Hagainitiativet har tagit fram ett gemensamt klimatbokslut. För fyra år sedan
enades företagen om att minska sin klimatpåverkan med minst 40 % till 2020. Med fem
år kvar kan man konstatera att företagen med all sannolikhet kommer att klara sina mål.
Rapporten kan laddas ner här.
En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet
Rapporten ”En vinnarpolitik för klimatet och näringslivet” visar vilka förändringar av
politiken som Hagainitiativet vill se. Hagainitiativet vill att Sverige och svenska företag går
före och blir vinnare i klimatarbetet. Därför har nätverket tagit fram tolv förslag om hur
klimatpolitiken kan utvecklas.
Mer information om Hagainitiativet finns på http://hagainitiativet.se

3.6 Lunds Klimatallians
Klimatalliansen består idag av ett 20-tal medlemmar från olika branscher. Alliansen
arbetar i nätverksform med utbyte av erfarenheter och får på så sätt ny kunskap inom
klimat- och energiområdet. Lunds kommun har tagit initiativet till alliansen som drivs i
nära samverkan med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet.
Mål
Medverkande företag ska på sikt driva sin verksamhet utan klimatpåverkande utsläpp.
För att nå dit ska företagen:





Beräkna koldioxidutsläppen
Genomföra åtgärder för att minska utsläppen
Följa upp mätetal och åtgärder
Kommunicera till anställda, kunder och andra intressenter

Aktiviteter
Lunds klimatallians är ett nätverk med fokus på klimat och hållbar utveckling som träffas
regelbundet. Aktiviteterna utgår från medlemmarnas behov och önskemål:
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Nätverksträffar
Öppna möten
Externa och interna föredragshållare
Företagsbesök
Workshops
Utbildningar
Projekt

Mer information finns på: http://www.lundsklimat.se

3.7 Regionalt nätverk för energifrågor i Västerbotten
Nätverket samlar aktörer i Västerbotten som har ett uppdrag att verka för en hållbar
energiförsörjning på regional nivå.
Syfte
Syftet med nätverket är att ta fram relevanta underlag och analyser på regionala
utmaningar och möjligheter, skapa överblick av projekt kopplade till energiområdet, ta
gemensamma initiativ och lära av varandra.
Energiutveckling är ett av Västerbottens främsta styrkeområden, där aktörer i vår region
besitter mycket spetskompetens inom området, säger Lena Friborg, energi- och
miljöstrateg vid Region Västerbotten. Att samordna dessa parter är en naturlig del i
Region Västerbottens uppdrag, men även ett sätt att flytta fram hela regionens position i
energifrågorna.
Medlemmar
Nätverket är i sin linda. De aktörer som är delaktiga i nätverket i dagsläget är Norrbottens
energikontor, Skellefteå kraft, Länsstyrelsen Västerbotten, BioFuel Region, Umeå energi
och Region Västerbotten, men nätverket kommer verka för att hitta fler samverkansparter. Nätverket kommer att träffas tre till fyra gånger per år.
Aktiviteter
I nätverket ska frågorna variera från gång till gång. Vid den senaste träffen deltog EwaMay Karlsson (C) och berättade om Europaforum Norra Sveriges inverkan på energipolitiken i Europa. De fyra nordligaste länen har 12 rapportörer med mandat att uppvakta
EU-kommissionen och parlamentet i Bryssel, bland annat i miljö- och energifrågor.
Energinätverket kan få en viktig roll i Europaforum Norra Sveriges positionsskrivningsprocess, där nätverket kan agera som remissinstans till utformningen av de fyra länens
ställningstaganden i energifrågor. Särskilda frågor för nätverket att ta ställning till är
energieffektiviseringar, förnybar energi och energimarknad.
http://regionvasterbotten.se/startsida/nytt-regionalt-natverk-for-energifragor/

3.8 Slutsatser från tidigare erfarenheter
Om syftet med nätverket/kommissionen är tydligt och arbetet konkret leder framåt är det
lätt att samla aktörerna. Det kan vara att påverka EU:s energipolitik, minska sin egen
energianvändning, att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och
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ökad lönsamhet eller att vara länk mellan myndigheter och företag när det gäller
godstransporter.
Alla initiativ som har kraft framåt har en stadig organisation till stöd i form av tjänstemän
som har kunskap och avsatt tid för detta.
Ett av de beskrivna nätverken, som det finns anledning att titta närmare på eftersom det
har samma allmänna inriktning som i Kronoberg, att samordna klimatarbetet, är
Jönköpings Klimatråd. Det omfattar även klimatanpassning och når också många aktörer
på olika nivåer. Även här finns ett tydligt syfte med arbetet; att arbeta fram åtgärder som
sedan kan beslutas av Klimatrådet och ligga till grund för regionala prioriteringar av
finansiering, bland annat från Regionalfonden och 1:1 medel och annan
projektfinansiering. Andra framgångsfaktorer för Klimatrådet har varit Länsstyrelsens
stora engagemang i form av stöd från tjänstemän med olika kompetenser och
landshövdingens starka ledarskap. Enligt en deltagande tjänsteman är det nu helt
avgörande för Klimatrådets fortsatta arbete att åtgärderna verkligen genomförs, vilket
återstår att se men det har börjat bra. Hen säger också att ett problem har varit att
aktörerna tror att åtgärder ska betalas av någon annan och att det bör vara tydligare att
det förväntas insatser av alla medverkande även om man försöker få externfinansiering i
så stor utsträckning som möjligt. En annan säger att besluten i Klimatrådet är förvirrande
för man har inget mandat att besluta något.

4 Förslag till organisation och finansiering av
klimatarbetet
Huvudsyftet är att på effektivaste sätt realisera åtgärderna i klimatplanerna. Flera av
aktörerna påpekar att det måste bli mer verkstad och mindre prat. Erfarenhet visar att
det finns några delar som är särskilt viktiga för att åstadkomma detta:


Deltagande och enighet på högsta beslutande nivå hos de aktuella aktörerna
kommuner, region, länsstyrelse, näringsliv och ideella organisationer om vad som
måste göras.



Finansiering till åtgärderna; egen, lokal, regional, nationell och EU.



Strukturerad uppföljning med avseende på att nå målen i handlingsplanerna
samt utvärdering av åtgärderna.



Utnyttja synergieffekter mellan klimatanpassning, utsläppsbegränsning och
andra miljömål samt hantera målkonflikter.

Nedan föreslagna organisation ska omfatta punkterna ovan vilket gör att den är
omfattande och resurskrävande. Bedömningen är dock att detta är nödvändigt för att få
accelerera arbetet.

4.1 Uppgifter på det regionala planet enligt ID-utredning
Uppgifter som bör ligga på det regionala planet enligt den kartläggning och analys som
Institutet för lokal och regional demokrati gjort på uppdrag av Regionförbundet Södra
Småland 2013 är:
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Samordningsfunktion – ”Man ska vara ett kitt som håller samman arbetet i
regionen och som resulterar i ett mervärde för samtliga.”



Kunskapsbank



Nätverkande och skapa kontakter. ”Regionens aktiviteter bör syfta till att höja
blicken och få de lokala partners att titta utanför sina geografiska gränser.”



Arena för sprida goda exempel – Sprida bra arbetsmetoder. Att måla med breda
penseldrag snarare än att fokusera på detaljer och enskildheter.

4.2 Berörda aktörer enligt Länsstyrelsen
För att nå de regionala och nationella klimatmålen krävs att såväl företag, organisationer
som enskilda medborgare ska engageras för att minska sin klimatpåverkan. I det åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2014 -2020, som länsstyrelserna har tagit fram
på uppdrag av regeringen, har följande aktörer i Kronobergs län identifierats som
sakägare vars delaktighet krävs för att målen ska kunna nås. Till detta har lagts aktörer
inom klimatanpassning.












Lokala och regionala myndigheter:
o Länsstyrelsen
o Region Kronoberg
o Trafikverket
o Skogsstyrelsen
Regionala aktörer:
o Energikontor Sydost
o LRF
o Hushållningssällskapet
o Försäkringsbolag
Länets kommuner
Lärosäten:
o Kommunala och privata skolor
o Linnéuniversitetet
Bygderåd och byföreningar
Privata och offentliga aktörer och nätverk:
o Biogas Sydost
o Goda hus
o Miljöfordon Syd
o Miljöresurs Linné
o Miljösmarta hus
o Smart Housing
Näringslivsorganisationer & företag:
o Bioenergigruppen
o Sustainable Småland
o Branschorganisationer inom byggbranscher, butik etc.
o Byggföretag
o Butikskedjor och butiker
o Elbolag
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o
o
o

Branschorganisationer inom jordbruk & jordbrukare
Branschorganisationer inom bostadssektorn
Hyrbilsföretag

Samverkan med dessa aktörer är m.a.o. viktig om vi ska kunna nå klimat- och miljömålen
till år 2020, samt anpassa samhället till ett förändrat klimat där vi inte bara minskar
riskerna för klimatförändringarna utan även tar tillvara möjligheterna att utveckla ett
långsiktigt robust samhälle. Den organisation som presenteras nedan möjliggör alla
dessa gruppers medverkan på ett eller annat sätt.

4.3 Hur ska arbetet i Klimatsatsning Kronoberg organiseras?
Läser man de olika programmen och utvärderingar som tagits fram inom området så blir
det tydligt vem som äger vilka frågor. Fördelar man arbetet mellan de regionala
aktörerna enligt schemat och beskrivningarna av respektive organisation nedan så borde
det hjälpa till att komma ifrån den otydlighet mellan de regionala aktörerna och deras
roller som länets politiker och tjänstemän klagat över.

Länsstyrelsen samordnar och leder det regionala arbetet med att minska utsläppen av
växthusgaser och det regionala arbetet med klimatanpassning. Länsstyrelsen har också
uppdraget från regeringen att ta fram regionala klimat- och energistrategier och
handlingsplaner för klimatanpassning samt att samordna det regionala arbetet för att
uppnå de svenska miljömålen. Inom ramen för uppdragen har man tagit fram
åtgärdsprogram som ligger till grund för den nya klimatkommissionens arbete. Det är
därför tydligt att det är Länsstyrelsen i Kronobergs län som bör samordna det regionala
klimatarbetet med landshövding som ordförande.
Region Kronoberg har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Arbetet innebär
att utarbeta ett regionalt utvecklingsprogram och samordna genomförandet av
programmet. Vidare innebär arbetet att löpande följa utvecklingen i länet i förhållande
till regionala och nationella mål, följa upp och till regeringen årligen redovisa resultaten
av det regionala tillväxtarbetet. Det är därför logiskt att Region Kronoberg ansvarar för
den delen av arbetet som berör tillväxt och utveckling. I det regionala
utvecklingsprogrammet ”Gröna Kronoberg” finns beröringspunkter med miljö- och
klimatarbetet. Förutom att tillväxten ska ske på ett hållbart sätt ska man accelerera mot
en cirkulär ekonomi för att möjliggöra en kvalitativ ekonomisk tillväxt. Utöver dessa
ambitioner finns målen om att vara ett plusenergilän år 2050 samt att 80 % av den
totala energianvändningen i länet år 2025 kommer från förnybara källor. Transporterna
står för den största delen av klimatpåverkande utsläpp och kollektivtrafiken som
regionen är ansvarig för har här en viktig roll för att minska utsläppen. Regionen
ansvarar även för sjukvården i länet och har fastigheter och annan verksamhet som
berörs av klimatarbetet.
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Energikontor Sydost (ESS) stödjer regionens offentliga aktörer i deras strategiska klimatoch energiarbete så att klimat- och energimål kan uppnås. Arbetet innebär att
kontinuerligt utveckla och stärka det strategiska arbetet med särskild tyngdpunkt på
energieffektivisering och förnybar energi samt till detta kopplade kostnadsreduktioner
och tillväxtmöjligheter. ESS erbjuder bland annat kunskapsstöd, strategiskt stöd,
projektutveckling, konkret hjälp för att söka finansiering samt deltagande i ESS egna
projekt. ESS är på uppdrag av Vinnova och Energimyndigheten intermediär för
information till offentlig sektor om energi inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020.
Förslaget är därför att ESS fortsätter stödet till det strategiska arbetet och med att
omsätta regionens klimat- och energimål i konkreta åtgärder tillsamman med
kommuner och företag i länet. ESS bör också fortsätta att ta initiativ till
länsövergripande projekt och satsningar.
Motsvarande organisation finns inte för klimatanpassning vilket också avspeglas i antalet
aktuella och planerade projekt med externfinansiering, kap 4. Själva kompetensen hos
ESS kring extern finansiering av projekt kan dock användas även till projekt inom
anpassning.
Nedan förslag till organisation av regionens klimatarbete i form av ett schema och en
förklarande text till de olika delarna.

Styrgrupp för Klimatsatsning Kronoberg
Ledande personer i kommuner (politiker), regionen, länsstyrelsen, näringslivet, aktuella
nätverk och ideella organisationer utgör styrgrupp för Klimatsatsning Kronoberg. Deras
uppgift blir att prioritera vilka åtgärder från klimatplanerna som ska genomföras, var vi
ska kraftsamla. Väl genomarbetade förslag ska komma från Fokusgrupperna. Aktörerna
ska vara medvetna om att de själva förväntas bidra till åtgärderna även om maximal
externfinansiering eftersträvas. Styrgruppen bör sedan kunna beställa åtgärder av
deltagarna eller av Energikontoret som väl behärskar projektutveckling och finansiering.
Styrgruppen blir också lämplig styrgrupp för det stora klimatprojekt som skickats in till
EU-programmet Life+ ifall den beviljas och andra länsövergripande projekt. Deltagarna
förväntas även göra Miljömålslöften enligt den modell som Länsstyrelsen utarbetat.
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Beredningsgrupp
Länsstyrelsen, regionen och energikontoret föreslås bilda beredningsgrupp, vid behov
lyfts andra representanter in i gruppen. Beredningsgruppen har till uppgift att samordna
de övriga gruppernas arbete och förbereda styrgruppens möten. Länsstyrelsen bör ha
huvudansvaret för arbetet.
Tjänstemannamöten
Idag finns flera nätverk kring olika frågor; miljömålsnätverket,
energieffektiviseringsnätverket, klimatanpassningsnätverket med flera. Fortsättningsvis
kommer personer som ingått i dessa nätverk att kallas vid behov istället för att ha
regelbundna möten, detta för att minimera arbetsbelastning och göra arbetet
smidigare. På dessa möten delas erfarenheter, gemensamma problem och möjligheter
diskuteras det informeras om styrgruppens arbete och prioriteringar.
Fokusgrupper
Deras uppdrag är att ta fram väl genomarbetade förslag till åtgärder och lägga fram till
Styrgruppen via beredningsgruppen. Deltagarna är specialister inom fokusområdet och
kan till exempel vara representanter för nätverk eller intresseorganisationer.
Fokusgrupperna kan variera över tid.
Exempel på möjliga fokusgrupper:
 Hållbara transporter (stora möjligheter till synergieffekter mellan miljömål samt
målkonflikter som måste hanteras)
 Byggnader (stora möjligheter till synergieffekter mellan miljömål)
 Vatten (stora möjligheter till synergieffekter mellan miljömål och målkonflikter
som måste hanteras)
 Förnybar energi (målkonflikter mellan miljömål som måste hanteras)
Fokusgrupperna tar fram tydliga handlingsplaner med budget för respektive område. De
identifierar också om prioriterade åtgärder/satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på
annat sätt hanteras för att nå målen. Fokusgrupperna ska även ta fram förslag till vilka
som får utmärkelsen framstegsstämpel. Länsstyrelsen eller andra lämpliga regionala
aktörer är sammankallande i de olika grupperna.
Arbetsgrupp Kommunikation
Kommunikation är en viktig del av klimatarbetet, en kommunikationsstrategi tas fram så
fort arbetet startat. Det är viktigt att Klimatsatsning Kronoberg både syns och hörs i
debatten. En särskild önskan som framförts är att Klimatsatsning Kronoberg ska vara ett
språkrör för medlemmarnas intressen gentemot stat och myndigheter. Klimatsatsning
Kronoberg bör synas i sociala medier, TV och under olika evenemang även
internationellt i olika nätverk som Energy Cities, där två kommuner är med. En hemsida
som riktar sig utåt till företag och privatpersoner inte bara de egna medlemmarna bör
läggas upp. Ett sätt att väcka uppmärksamhet är att dela ut priser och ge utmärkelser
såsom ”framstegsstämplar”. Denna grupp, som består av en kommunikatör från
respektive länsstyrelsen, regionen och energikontoret, bör ledas av länsstyrelsen
alternativt läggas ut på energikontoret som ansvarade för kommunikation för förra
klimatkommissionen i samarbete med främst regionförbundet.
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Uppföljning och statistik
Årlig uppföljning av de regionala klimatmålen och åtgärdsplanerna behövs för att se hur
långt mot målen åtgärderna nått. För klimatanpassning finns i dagsläget ingen
uppföljning eller indikatorer över hur arbetet går. Diskussioner förs på nationell nivå om
det ska tas fram ett nationellt uppföljningssystem.
Statistiken kan ligga som ett permanent uppdrag, t ex på Energikontoret som tidigare
haft projektfinansiering av detta, och kan serva både Länsstyrelsen och Region
Kronoberg som har sådana indikatorer i sin RUS. Detta har också länge varit också ett
uttryckligt önskemål från kommunerna som idag ibland köper tjänsten av
Energikontoret. Funktionen bör innehålla:




Sammanställa och analysera årlig energistatistik på kommunal och regional nivå
inklusive klimatpåverkan från fossila bränslen.
Uppföljning av regionala energi- och klimatmål (ej anpassning).
Periodisk rapportering till Covenant of Mayors för de kommuner som är med.

5 av 8 kommuner i Kronobergs län är anslutna till Covenant of Mayors och det skulle
vara en fördel när man ska utveckla länsgemensamma projekt om alla var anslutna.
Motsvarande på anpassningssidan heter Mayors Adapt och en kommun i länet är
ansluten. Det är planerat att de två initiativen ska gå ihop vilket skulle bli ett bra verktyg
för länets klimatarbete; där finns mål och uppföljning och möjlighet för länet att
profilera sig internationellt.

4.4 Hur ska arbetet finansieras?
Det måste finnas en basfinansiering för att bereda och serva Klimatsatsning Kronoberg
och dess arbetsgrupper och fokusgrupper. Den bör komma från Länsstyrelsen och
Regionen och kan vara i form av dedicerad personal och en mindre kontant del för ett
permanent uppdrag om uppföljning och statistik. Därutöver bör externfinansierade, EU
eller nationell, projekt kopplas till den regionala samordningen som också bör kunna
initiera/beställa projekt som aktörerna tycker är viktiga, till exempel av Energikontor
Sydost som kan ses som en genomförarorganisation. Energikontoret kan även bidra med
kunskap om projektutveckling och projektfinansiering inom utsläppsminskningar och för
visst stöd med att söka finansiering för anpassningsåtgärder. Region Kronoberg kan ge
stöd för projektutveckling och har en projektrådgivningsfunktion. Det är värt att notera
att det är en stor fördel för kommuner som söker EU-finansiering att ha anslutit sig till
klimatnätverket Covenant of Mayors och i vissa program är det ett måste, till exempel
Smart Cities inom Horizon 2020.
Länsstyrelsen har idag särskilda medel för klimatanpassning till och med 2019 och får
medel för aktiviteter kring Klimatklivet vilket kan utgöra finansiering på kort sikt. På lång
sikt bör funktionerna vara en permanent del av länsstyrelsen och regionens verksamhet.
En separat utredning av finansieringsmöjligheter för klimatåtgärder har gjorts, bilaga 1,
vilken sammanfattas i tabellen nedan. I den kan man även se vilket område som
finansieras och vilken aktör som kan söka. En brasklapp är att programmen ändras
ständigt så det som visas nedan är en ögonblicksbild.
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Finansiering
Nationell
projektfinansiering
Lokala
klimatinvesteringar
Energimyndighetens
stöd till demonstration
och forskning
MSB förebyggande
Vinnovas FRÖN, FöR
Ökad iNnovation i
offentlig verksamhet
Tillväxtverkets stöd till
företagsutveckling (ej
EU-medel)
Landsbygdsprogrammet
Naturskyddsföreningens
fonder
Regional
projektfinansiering
Regionalfonden
Småland och öarna (EUmedel)
Regionala tillväxtmedel
(1:1 medel)
Interregionala EUprogram
Södra
Östersjöprogrammet
Östersjöprogrammet
Nordsjöprogrammet
Interreg Europa
URBACT
EU-program
EU:s miljöprogram Life+
Horisont 2020
Övriga program
Skolprogrammen Internationella
Programkontoret

Tr

EE

FE

A

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Invest

Demo

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

OS

Ind

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

Strat

x
x

x

x

små

x

x

små

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

Tr = transporter, EE = energieffektivisering, FE = förnybar energi, A = anpassning, Invest = investering,
Demo = demonstration, S = strategi, OS = offentlig sektor, Ind = industrin.
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5 Översiktlig handlingsplan
Detaljerad plan görs när den regionala organisationen har bestämts och börjat fungera.
Här beskrivs hur arbetet kan komma igång.

5.1 Sjösättning av Klimatsatsning Kronoberg
April 2016: Beslut i Region Kronoberg och Länsstyrelsen om upplägg. Landshövdingen
bjuder in till Styrgruppen för Klimatsatsning Kronoberg. Arbetsgruppen för
kommunikation startas. Beslut om uppdrag om uppföljning.
Maj 2016: Styrgruppens första möte. Genomgång av miljömålen och hur Kronoberg
ligger till samt analys av områden att fokusera på. Beslut om vilka fokusgrupper som ska
startas.
Juni 2016: Fokusgrupper startas. Sammankallande utses. Hemsida och
informationsmaterial klart.
September 2016: Första förslagen från fokusgrupperna till styrgruppen (via
beredningsgruppen).
November 2016: Styrgruppen för Klimatsatsning Kronoberg prioriterar om de första
åtgärderna. Uppdrag ges åt lämpliga aktörer.
December 2016: Avrapportering till Styrgruppen. Gemensam inspirationsföreläsning
med samtliga grupper inbjudna.
Tjänstemannagruppen/miljömålsgruppen träffas i enlighet med tidigare rutiner.
Mål och åtgärder följs upp årligen.
2016 års planering kan sedan användas för de kommande åren men även vilka av
åtgärderna som genomförs påverkar hur arbetet fortsätter.
2018 Nya miljömål börjar utarbetas och ersätter dem som gällde år 2020.

5.2 Sammanställning av aktuella och planerade ansökningar samt pågående
projekt med externfinansiering
För att få en överblick över vad som redan är på gång har vi gjort en sammanställning av
aktuella och planerade ansökningar för klimatprojekt i Kronobergs län. Listan är inte
fullständig men ger ändå en bild av att mycket är på gång, huvudsakligen projekt inom
utsläppsminskningar. En stor ansökan till Life-programmet avser både
utsläppsminskning och anpassning. Alla kommuner, regionen, länsstyrelsen,
energikontoret samt nationella myndigheter är med i ansökan. Listan är på engelska för
att lätt kunna användas som underlag för ansökningar till EU där man måste ange vilka
projekt som sökts eller planeras sökas samt pågående större projekt. Alla dessa
ansökningar kommer inte att bli beviljade men bedömningen är att minst en fjärdedel
kommer att bli det.
EU FUNDS: Interreg
South Baltic Region

Low carbon
logistics –
distribution
solutions
From wood waste
to vehicle fuel

Euro

Status

225 000

Project funding not
yet requested (dec
2015)

300 000

Funding not yet
requested
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Mobile together –
car sharing and bus
on demand
TOTAL South Baltic
Baltic Sea Region

SUMMER Environmental
friendly transport
in urban areas
Baltic InteGrid Baltic offshore wind
electricity grid
development

300 000

2.nd stage, to be
granted

150 000

Seed money
granted/2.nd stage
to be granted.
Flagship!

450 000
Resolve –
sustainable
transport to
retailers
Biomass policies –
implementation
and deepening
REAP-IT – climate
strategy work
TRIS – industrial
symbiosis

TOTAL Intereg Europé
North Sea Region

400 000

To be granted

300 000

To be granted

300 000

To be granted

250 000

To be granted

1 250 000
To implement and
stimulate
renewables and
energy efficiency

150 000

TOTAL North Sea Region

150 000

TOTAL Interreg

2 600 000

EU FUND: ERDF
ERDF Smaland and the
Islands
ERDF National program

ERDF National program

EU FUNDS: Horizon
2020 and FP 7
Secure Clean and efficient

To be granted (2
stages)

Mobility
management office

300 000

Promotion of
energy survey
checks for SMEs
Energy efficiency
networks for SMEs

150 000

To be submitted
(anchored through
pre-study)
Granted Aug 2015

75 000

Granted Aug 2015

TOTAL ERDF
EU FUND LIFE+
LIFE IP Climate

Seed money
granted/project
funding not yet
requested

750 000

TOTAL Baltic Sea Region
Interreg Europé

225 000

525 000
LIFE IP CLIFF
Kronoberg Climate resilient
and fossil fuel free

8 000 000

Submitted Oct 2015
2-stage

Secure chain –

250 000

Granted April 2015
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Energy
Secure Clean and efficient
Energy
Secure Clean and efficient
Energy
Secure Clean and efficient
Energy

FP 7

FP 7

efficient bioenergy
chains
Save@work –
energy efficiency in
offices
Promotion of
sustainable biogas
utilisation in EU
Energy
Management
Network for SMEs
from energyintensive industries
Ready – demo
integrated climate
planning with
Whole City
Approach (Växjö)
Simwood – efficient
outtake of biowaste from forestry

TOTAL H 2020 and Life
Total EU FUNDS:
OTHER FUNDS

190 000

Granted February
2015

190 000

Granted September
2015

250 000

To be granted
(submitted June
2015)

6 855 000

Granted Dec 2014
ends Nov 2019

400 000

Granted Nov 2013
ends Oct 2017

16 135 000
19 260 000

National Energy Agency

General Co-funding
of EU-projects

1 000 000

National Energy Agency

Promotion of
energy survey
checks for SMEs
Energy efficiency
networks for SMEs
Co-funding FP 7
project Ready
Co-funding for FP7
project Simwood
Energy and climate
advice to citizens,
NGOs and SMEs
Support network
for the municipal
advisors
Resilient forestry

150 000

Announced to
National Energy
Agency
Granted Aug 2015

75 000

Granted Aug 2015

90 000

Granted 2014

50 000

Granted 2013

(240 000/
year)
1 680 000
(25 000
/year)
175 000
45 000

Granted 2015, not
yet requested for
2016 and further
Granted 2015, not
yet requested for
2016 and further
To be granted

Co-financing for
mitigation
investments

4 000 000
5 000 000

To be granted
To be requested

National Energy Agency
National Energy Agency
National Energy Agency
Yearly support to
municipalities
Yearly support to Energy
Agencies
Tillväxtverkets regionala
utvecklingsmedel
Klimatklivet – Local
Climate investments
Total other FUNDS:

12 265 000

Total

31 525 000

6 Slutsats
209

25(25)
Utredning Klimatåtgärdsplaner Kronoberg

För att på effektivaste sätt realisera åtgärderna i klimatplanerna i länet är några delar
särskilt viktiga:


Deltagande och enighet på högsta beslutande nivå hos de aktuella aktörerna
kommuner, regionen, länsstyrelsen, näringslivet och ideella organisationer om
vad som måste göras.



Finansiering till åtgärderna; egen lokal, regional, nationell och EU.



Strukturerad uppföljning med avseende på att nå målen i handlingsplanerna
samt utvärdering av åtgärderna.



Utnyttja synergieffekter mellan anpassning, utsläppsbegränsning och andra
miljömål samt hantera målkonflikter.

Denna utredning föreslår en kraftsamling med namn Klimatsatsning Kronoberg där en
styrgrupp, vars medlemmar är beslutsfattare i sina organisationer, prioriterar vilka
åtgärder som bör göras. Till styrgruppen knyts fokusgrupper inom olika ämnesområden
som tar fram förslag till åtgärder till styrgruppen, samt olika stödfunktioner. Åtgärderna
kan sen beställas av olika aktörer. Länsstyrelsen har huvudansvaret för samordningen.
Det bör finnas en basfinansiering för stödfunktionerna och för åtgärderna står aktörerna
själva samtidigt som medfinansiering genom projektverksamhet eftersträvas.
Vad som sker i form av styrmedel från nationell nivå har mycket stor påverkan på
handlingsutrymme och kostnader på lokal nivå. Naturvårdsverket kom nyligen med en
fördjupad utvärdering av miljömålen som innehåller 33 förslag till regeringen för att
Sverige snabbare ska kunna närma sig målen. Om dessa blir verklighet blir det en
ytterligare skjuts för Klimatsatsning Kronoberg.

7 Bilagor
Bilaga 1. Finansieringsmöjligheter för klimatåtgärder

8 Källförteckning
Institutet för lokal och regional demokrati: Strategiskt klimat- och energiarbete i Södra
Småland. Utredning på uppdrag av Regionförbundet Södra Småland 2013.
Information från webbsidor för exempel.
Intervjuer med personer inom Klimatrådet i Jönköpings län.
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Diarienr: 16RK764
Handläggare: Helen Penttilä,
Datum: 2016-05-04

Regionstyrelsen

Missiv Zero Fossil Fuel Territories

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att ansöka om projektdeltagande i Zero Fossil Fuel Territories

Sammanfattning
Region Kronoberg fick 2016-03-23 en inbjudan från Energy Cities om att delta i
det planerade projektet Zero Fossil Fuel Territories, ett EU-projekt med fokus på
arbete för fossilbränslefria territorium (regioner, städer eller områden).
Samtliga deltagande partners i projektet Zero Fossil Fuel Territories ska ha ambitioner
att minska användningen av fossila bränslen. För Kronobergs del skulle
genomförandet kunna göras genom den föreslagna samhandlingsplattformen
Green Act.
Finansieringsgraden från EU i projektet är 85 % och projektdeltagarnas egna
insatser är 15 %. För Region Kronobergs del kan den egna insatsen motsvaras av
redan planerad arbetstid i Green Act och kräver således inget extra beslut om
medfinansiering.
Projektdeltagarna förväntas även ha ett deltagande i projektet av en förtroendevald
från varje partner. Förtroendevalda förväntas delta i utbytet av kunskaper och
erfarenheter genom att delta i möten med övriga partners cirka två gånger per år
under projekttiden. Regionstyrelsens förste vice ordförande Robert Olesen som
ingår i styrgruppen för Green Act föreslås representera Region Kronoberg i
projektet.
Ansökan om projektdeltagande ska sedan vara underskriven av deltagande partners
senast 2016-05-11.
Beslut om projektansökan beviljas fattas under hösten 2016. Om projektet beviljas
beräknas projektstart till 2017.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse Förfrågan om deltagande i EU-projekt - Zero Fossil
Sida 1 av 2
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Fuel Territories
Interreg Europe programme - Zero Fossil Fuel Territories (OFFER)
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Förfrågan om deltagande i EU-projekt - Zero Fossil Fuel
Territories
Region Kronoberg har efter beslut av regionstyrelsen § 217/2015 ingått som
medlemmar i det europeiska energi- och klimatnätverket Energy Cities. Region
Kronoberg fick 2016-03-23 en inbjudan från Energy Cities om att delta i det
planerade projektet Zero Fossil Fuel Territories, ett EU-projekt med fokus på arbete
för fossilbränslefria territorium (regioner, städer eller områden). Projektet planeras
pågå i fem år. Projektet ska ledas av Energy Cities och projektpartners kommer
från Sverige, Danmark, Frankrike, Polen, Nederländerna, Italien och Spanien.
För att kunna genomföra projektet Zero Fossil Fuel Territories kommer finansiering
att sökas från Interreg Europe programmet. Interreg Europe är
ett EU-program som stöder interregionala samarbetsprojekt mellan framför allt
offentliga aktörer i städer och regioner. Programmet finansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden. Ansökan om finansiering från Interreg Europe skrivs
av Energy Cities och Region Kronoberg har inbjudits till att delta som partner i
denna ansökan.
Samtliga deltagande partners i projektet Zero Fossil Fuel Territories ska ha ambitioner
att minska användningen av fossila bränslen. Projektet syftar till att utveckla
projektdeltagarnas policydokument (även strategier och program) med avseende på
målsättningar att bli fossilfria, plusenergilän eller likvärdigt.
Detta kan i praktiken medföra olika insatser för de olika projektdeltagarna
eftersom de kan ha kommit olika långt i detta arbete. Vissa av projektdeltagarna
behöver arbeta med att ta fram dessa målsättningar i sina policydokument. De som
redan har sådana målformuleringar, vilket Region Kronoberg har, kan arbeta med
implementering av målsättningarna. Minst hälften av projektdeltagarna ska arbeta
utifrån målsättningarna i sitt regionala strukturfondsprogram.
För Region Kronobergs del kan deltagande i projektet utgå från:



det långsiktiga målet i den regionala utvecklingsstrategin Gröna
Kronoberg 2025 om att bli plusenergilän, samt
det tematiska målet i det regionala strukturfondsprogrammet för Småland
och Öarna 2014-2020 (ERUF), om att stödja övergången till en
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Zero Fossil Fuel Territories syftar även till att deltagande parter ska utbyta kunskaper
och erfarenheter inom området. Inom projektet planeras ett antal tematiska
arbetsmöten, konferenser, studiebesök och webbmöten, vilket ger möjlighet till
ömsesidigt utbyte. Varje deltagande part i samarbetsprojektet ska även bilda en
intressentgrupp som ska involveras i arbetet samt ta fram en handlingsplan som
anger vilka åtgärder som ska göras inom projektet. För Kronobergs del skulle
genomförandet kunna göras genom den föreslagna samhandlingsplattformen
Green Act.
Förslaget om att bilda Green Act kommer upp för beslut på Regionstyrelsens
sammanträde 2016-05-10. Syftet med Green Act är att öka samverkan och få en
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2016-05-04
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samhandlingsplattform för att nå de regionala miljömålen. I plattformen ingår
Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet,
Sustainable Småland samt idéburen organisation.
Region Kronoberg föreslås bidra med 0,3 årsarbetskrafter (tjänsteutrymme inom
befintlig personalbudget) i Green Act. Ett deltagande i projektet Zero Fossil Fuel
Territories ger Region Kronoberg utökade resurser för deltagande arbetet i Green
Act och kan därmed bidra i arbetet med att omsätta mål om minskad användning
av fossila bränslen till handling genom olika projekt och samarbeten i regionen.
Deltagandet skulle också ge regionen möjlighet att arbeta med det regionala
strukturfondsprogrammet som idag har ett lågt inflöde av ansökningar inom
prioriteringen som rör koldioxidsnål ekonomi.
Finansieringsgraden från EU i projektet är 85 % och projektdeltagarnas egna
insatser är 15 %. För Region Kronobergs del kan den egna insatsen motsvaras av
redan planerad arbetstid i Green act och kräver således inget extra beslut om
medfinansiering. Om projektet beviljas kommer det medföra en förstärkning med
en tjänst på hel- eller deltid (finansieringsgraden är 85 % från EU oavsett hur stor
del av tjänsten som beviljas).
Energikontor Sydost planerar också att bli partner i projektansökan för Zero Fossil
Fuel Territories och att använda beviljade resurser för arbetet i Green Act.
Projektdeltagarna förväntas även ha ett deltagande i projektet av en förtroendevald
från varje partner. Förtroendevalda förväntas delta i utbytet av kunskaper och
erfarenheter genom att delta i möten med övriga partners cirka två gånger per år
under projekttiden. Den förtroendevaldes resor till dessa möten bekostas av
projektet medan Region Kronoberg står för arvodeskostnader.
Eftersom projektansökan formas tillsammans med övriga partners i projektet
kommer färdig ansökan med budget inte finnas framtagen förrän i början av maj
månad. Ansökan om projektdeltagande ska sedan vara underskriven av deltagande
partners senast 2016-05-11.
Beslut om projektansökan beviljas fattas under hösten 2016. Om projektet beviljas
beräknas projektstart till 2017.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2016-05-04
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Interreg Europe programme - « ZerO Fossil Fuel tERritories1 (OFFER) »
Concept note (18 April 2016)

INTERREG EUROPE - FRAMEWORK

Objective of the Interreg Europe: the programme supports the inter-regional cooperation
projects which allow regional / local authorities from different European countries to work together
on the improvement of their territorial policy instruments, and in particular the Structural Funds
programmes (Operational programmes disbursing European Regional Development Fund or
European Social Fund).

Selected programme priority: Low carbon economy
Policy instruments addressed by the project partners can be:
-

The policy instrument for which the project partner is directly responsible: e.g. city
development strategy, regional development strategy, city energy and climate action plan,
etc..

-

The policy for which the project partner is NOT directly responsible: e.g. Structural Funds
programmes, national, regional policy. In this case the project partner needs to obtain a
Letter of Support from the institution that is directly responsible for the addressed policy
instrument! This institution must also participate in the regional / local stakeholder group set
up in the framework of the project (see below).

In particular, when the Structural Funds programmes are addressed, it can be difficult to involve the
Managing Authority (MA) in the project as a partner (in some countries the MA are Ministries,
national energy agencies or regions). Cities and regions can address Structural Funds programmes
but need to make sure that they receive and submit with the project application a Letter of Support
signed by the MA. This can be a very lengthy process! You can check the MA of Structural Funds
programmes in your country here: http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
At least half of the policy instruments addressed by the project must be Structural Funds
programmes (e.g. a minimum of two for a project with four instruments addressed; a minimum of
three for a project with five instruments addressed). If this condition is not met, the project will not
be eligible for funding. Energy Cities will need to make sure that at least half of the partners involved
in the consortium address this type of instrument.

Project objectives can be adapted to each partner territory, as several alternatives of long-term visions are
possible: « Fossil Fuel Free Territories » - « Low carbon territories » - « Zero Carbon Territories » - « Post
Carbon Territories »
1
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PARTNERSHIP
All partner territories need to have the ambition to become « Fossil Fuel Free » (or similar).
Territorial levels can vary (region, urban agglomeration, metropole, city) as well as the progress done
so far (from beginners to advanced territories). Partners confirmed / interested as of 18 April 2016
are:
Municipality/region/
organisation

Country

Confirmed

Member
ENC

Vision

Policy
addressed

Interested in
IMAGINE

Energy Cities (leader)

FR

Yes

N/A

Energy Positive
Territory
(supporting Region
BFC)

ERDF (letter of
support from
the Region
BFC)

Yes
(supporting
Region BFC)

Region BourgogneFranche-Comté (BFC)

FR

Yes

Yes

Energy Positive
Territory

ERDF (directly Yes
responsible for
the policy)

Kronoberg Region

SE

Yes

Yes

Fossil Fuel Free in
2030

South East Sweden
Energy Agency

SE

Yes

Yes

Fossil Fuel Free in
2030?

City of Emmen

NL

Yes

No

CO2 Neutral in
2050

ERDF (letter of ?
support from
Ministry)
Regional
?
Environmental
Strategy (letter
of support
needed)
ERDF (Lettter
Yes
of support MA)

Polish Network Energy
Cities (on behalf of
Malopolska Region)

PL

Yes

Yes

?

City of Odense

DK

Interested

Yes

Fossil Fuel Free
Territory

City of Figueres

ES

Interested

Yes

Region Emilia Romagna
/ or city of Parma (city
of Ferrara)

IT

Interested

No

ERDF (letter of
support from
Malopolska
region)
Energy Plan of
the Funen
Island

?

?

?

IMAGINE
done

?

?

?

IMAGINE
done

PROJECT CONCEPT - « ZERO FOSSIL FUEL TERRITORIES »
Year 2015 was marked by the adoption of the first-ever universal global climate agreement to limit
global warming below 2°C. Legally binding for the 195 countries of the United Nations, the Paris
Agreement acknowledges the efforts of non-Party stakeholders, including local and regional
authorities, in scaling-up climate action.
In Europe and beyond, nearly 7,000 local and regional authorities voluntarily signed up to the
Covenant of Mayors objectives to reduce CO2 emissions on their territories by 20% by 2020 and
since this year, new signatories pledge to reduce CO2 emissions by at least 40% by 2030 and to adopt
an integrated approach to tackling mitigation and adaptation to climate change.
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Yet, there are few territories that have a long-term vision and very ambitious goals to dramatically
reduce their energy consumption and CO2 emissions, while covering the totality of the remaining
energy demand by locally produced renewable energy sources. These visions are formulated as fossil
fuel free, low carbon, zero carbon, post carbon, energy positive, 100% renewable territories.
Even fewer territories have their visions fully integrated in the territorial strategies, policy
instruments, budgets & funding programmes that result in specific projects. Ideally, all territorial
policies and projects financed by the public authorities, private sector and citizens should contribute
to the territory’s long-term vision. Unfortunately, this is not yet the case in most of the territories,
although the front-runners have achieved impressive results!
The main goal of the project is to improve XX (number) policy instruments in a way that these are
fully aligned with the shared long-term vision of a fossil fuel free territory (or similar) and provide
support to those projects and local actors who have potential to significantly accelerate
decarbonisation of the territories.
The project sub-objectives are to:
-

-

Improve multi-level governance of the addressed policy instruments by involving local
stakeholders, citizens, public authorities and civil society more actively in (re)defining /
sharing the territory’s vision and development of local action plan for improving the policy
instruments.
Evaluate the contribution of the projects / actors to the territory’s long-term vision and
define potential new measures and actors that should be supported via the policy
instruments.
Increase the quality, effectiveness and quantity of financially viable projects implemented
‘on the ground’ by the beneficiaries.

Each partners’ initial situation and local context is particular:
-

-

Some visions are very ambitious (e.g. Kronoberg, Emmen), some have potential to become
even more ambitious (e.g. Malopolska region-PNEC) and some need to be revised for better
involving citizens and local stakeholders,
Some partners are advanced (e.g. Odense, Kornoberg) and some are beginners regarding the
implementation of their vision,
Some policy instruments addressed by the partners need to improve their governance and
involve better citizens and local actors (Bourgogne Franche Comté region), some need to
improve the projects that are addressed and / or financed via the policy instruments or
develop new projects to realise their vision (Odense), some need to undergo structural
change to better address the challenge, and for some it’s a combination of all,
Some policy instruments are focusing on a specific priority sector since other sectors have
already been sufficiently addressed (e.g. Kronoberg’s challenge could be transport).

EXAMPLES:
The Region Bourgogne Franche-Comté has an objective to become an ‘Energy Positive Region’.
Within this project the region intends to:
-

Address the Structural Funds operational programme “Developing the Renewable Energy
Sources” (Strategic objective 3.1, European Regional Development Fund - ERDF) for which
the region is directly responsible.
Improve this policy instrument in a way that it better contributes to its vision of the Energy
Positive Region by increased involvement of citizens, local stakeholders and municipalities on
its territory in the implementation of the policy instrument on the ground (e.g. via new
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-

-

support to citizens’ cooperatives) as well as in the definition of the future ERDF Operational
Programmes for the programming period 2021-2028. The region will thus foster multilevel
governance of the current and future operational programme and thanks to new developed
partnerships it will create favourable conditions for improvement of other regional policy
instruments.
Mobilise the ERDF available for the programming period 2014-2020 to launch the action plan
prepared in the framework of this project.
Use the methodology IMAGINE developed by Energy Cities and tested by two project
partners (Odense, Figueres) for all visioning, participatory and collaborative activities leading
to the development and implementation of the action plan together with local authorities,
citizens and local stakeholders.
Benefit from the experiences of other project partners which have similar ambitions and thus
enrich their own policy instruments.
Local stakeholders group will be created and involved in the development of the Action Plan.
It will include: citizens, local stakeholders and municipalities on its territory (TEPOS – microregions that want to become 100% RES)

The city of Odense together with XX (number) municipalities situated on the Funen Island (Denmark)
have an objective to become ‘Fossil Fuel Free territory’. Within this project the city intends to:
-

-

Address the Energy Plan of the Funen Island (Energiplan Fyn) for which it is directly
responsible, together with the partner municipalities.
Improve this policy instrument in a way that it fully integrates the vision of the Fossil Fuel
Free Territory and in particular to improve the governance of the Energy Plan (better
coordination, management and involvement of all municipalities, energy producers, energy
distribution companies, etc.) and the quality and quantity of measures implemented in the
framework of this policy instrument. The Energy Plan includes the following action fields:
wind power, electricity and heat supply by smaller and medium sized CHP’s, electricity and
heat supply by the large CHP Fynsværket, individual heat supply, process heat, biomass &
biogas, transport, waste, energy savings.
Local stakeholders group will be created and involved in the development of the Action Plan.
It will include: all municipalities (decision makers, technicians), energy producers, energy
distribution companies, citizens, etc.
The city was involved in the Interreg Europe IMAGINE project. It will share its knowledge with
the project partners who wish to carry out a participative visioning process with local
stakeholders and citizens.

PROJECT IMPLEMENTATION
Project duration: 5 years divided in two phases:
- Phase 1 (3 years): inter-regional exchange of experiences (European working meetings, peer
reviews, study visits, bilateral meetings and webinars, etc.), work with local stakeholder
groups (IMAGINE visioning process, participative development of local action plan), resulting
in the development of an Action Plan on how to improve the addressed policy instrument.
-

Phase 2 (2 years): implementation of the Action Plan, improvement of the addressed policy
instrument, evaluation and monitoring of implemented measures, reporting to the Interreg
Europe secretariat (1 report / year), continuous exchanges with project partners (1 project
meeting / year, webinars), organisation and participation in final dissemination event.
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Activities foreseen in Phase 1
Work Package 1:
Axis 1 - Interregional learning process (exchange of experience)
European level:
 European working meetings > consisting of thematic workshops, peer reviews and site
visits(2 /year, 3 days + travel). Each workshop will cover a specific subject and will include
one peer-review session on the base of the work done by one of the partners. The hosting
partner has the possibility to invite local stakeholders to these sessions. Visiting partners can
invite one or two additional representatives of their own stakeholders group.
 Working groups / bilateral on-line meetings and webinars (4 / year, 1-2 hours)
 Study visits targeting local stakeholders group (3/ year, 2 days + travel)
Example of European events to exchange experience

Axis 2: Local activities leading to the preparation of the local action plans




Setting up of local stakeholders group and partnerships (1 per partner) > compulsory
IMAGINE – local participative visioning / sharing the long-term vision (1 per interested
partner > voluntary)
Organisation of 3 local workshops to prepare the local action plan together with the relevant
local stakeholders
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Development of a local action plan for the improvement of the addressed policy instrument
(1 per policy instrument addressed or 1 per partner)
Please, let us know if you have further ideas for local actions!

Work Package 2: Communication and Dissemination
European level:









Communication strategy
Internal newsletter
Poster (compulsory)
Website (compulsory)
Webinars for EU local and regional authorities
Media relations & social media
Dissemination Final Event > for all partners & local stakeholders groups, including European
local and regional authorities, MAs, etc.. (1 day event)
Etc.

Local level:






Partners’ websites and other communication tools (e.g. local magazine) > information on the
project
Media relations with local / regional / national media & social media (link to the Interreg
programme and project website)
Local promotional materials
Local dissemination events
Please, let us know if you have further ideas for local actions!

Work Package 3: Project Management





Coordination of project partners
Project management
Organisation and participation in project meetings (admin & financial issues): 2/year
(organised before or after scheduled project meetings)
Activities and financial reporting to be ensured by each partner
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TIMING AND NEXT STEPS

18 April: Finalisation of the consortium of partners and providing access to the on-line application
form > Energy Cities

22 April:
 Description of the policy instruments that will be addressed by the project partners >
contribution from all partners (see the instructions on page 8)
 Administrative information to be filled in the project application form on-line and
information on the average daily rate of each partner to be sent to Energy Cities >
contribution from all partners (see the instructions on page 8)

27 April:
 Draft project application filled on-line > Energy Cities
 Draft budget sent to all partners > Energy Cities
 Letters of Support from Managing Authorities or other institutions responsible for addressed
policy instruments > all partners who are not directly responsible for the policy instrument
they address (see page 80 of the Programme Manual for detailed instructions and download
the template here)

2 May:
 Comments from all partners on the application form / budget> contribution from all
partners

4 May:
 Final application form and budget on-line > Energy Cities
 Partner declarations (scanned versions) for all the partners listed in the application,
including for the lead partner to be signed and sent to Energy Cities > contribution from all
partners (see page 80 of the Programme Manual for detailed instructions and download the
template here)

5-6 May: public holiday in France!
9-12 May: Final check and submission of the project proposal
13 May at 12h00 (noon): deadline
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INSTRUCTIONS ON HOW TO FILL IN THE ON-LINE APPLICATION FORM / BUDGET
Information on administrative issues and policy instruments (to be done by April22):
1. The main contact person for each partner will receive an automatic email from Interreg
Secretariat with the link to the on-line application form and your personal login and
password (please, check you spam box in case you have not received this email).
2. Go to the ‘Application Form’ of the Zero Fossil Fuel Territories project
3. Go to the section ‘B.1 Partners’ and click on the profile of your organisation > Fill in all
requested administrative information about your organisation > click on ‘SAVE’!
4. Go to the section ‘B.2 Policy Instruments’ and click on ‘+New Policy Instrument’ > fill in all
requested information about the policy instrument that you will be addressing in the
project > click on ‘SAVE’!
Information on your average hourly rate to be sent to Energy Cities latest by April 22 In order to
calculate your organisation’s average staff costs, please, check the instruction on the interreg Europe
Programme manual (page 101-108) and send it to Energy Cities.
Please, contact Christiane Maurer (christiane.maurer@energy-cities.eu; +33 3 81 65 36 83) if you
have any questions or difficulties to access the on-line application form.
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Svar på skrivelse - Beställning av sjukresor fungerade inte
16RK333
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK333
Handläggare: Katarina Jonasson,
Datum: 2016-04-26

Regionstyrelsen

Svar på skrivelse - Beställning av sjukresor fungerade
inte

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse Beställning av sjukresor fungerade inte.

Sammanfattning
Närstående till patient har inkommit med en skrivelse ställd till patientnämnden
och till regionstyrelsen angående beställning av sjukresor. Den närstående har
uttryckt önskemål om att personuppgifter i den inkomna handlingen ska behandlas
med sekretess.
Ärendet har handlagts av patientnämndshandläggare. Ansvarig chef för
serviceresor har tagit del av synpunkterna och svaret har vidarebefordrats till den
närstående. Därefter har patientnämnden behandlat ärendet vid sitt sammanträde
2016-04-21.
Regionstyrelsen har inget ytterligare att tillägga utan ställer sig bakom
patientnämndens behandling av ärendet och nämndens svar på skrivelsen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Svar på skrivelse Beställning av sjukresor fungerade inte
Patientnämndens svar på skrivelse Beställning av sjukresor fungerade
inte
Skrivelse Beställning av sjukresor fungerade inte
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Svar på skrivelse
Diarienr: 16RK333
Handläggare: Katarina Jonasson,
Datum: 2016-04-26

Svar på skrivelse – Beställning av sjukresor fungerade
inte
Regionstyrelsen och patientnämnden har mottagit er skrivelse om beställning av
sjukresor. Ärendet har handlagts av patientnämndshandläggare som har förmedlat
synpunkterna till ansvarig chef på serviceresor, som i ett skriftligt svar har
meddelat att de tar till sig synpunkterna.
Därefter har patientnämnden behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2016-04-21
och lämnat svar på er skrivelse. Regionstyrelsen ställer sig bakom patientnämndens
svar på er skrivelse och har inget ytterligare att tillägga.

Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Datum: 2016-04-21
Identifierare: 43065
Handläggare: Carina Rissvik,

Kopia av Svar från Patientnämnden ärende 75055
till ordförandeberedning
Patientnämnden har tagit del av er skrivelse daterad den 8 februari 2016
Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar, och kan inte påverka i
enskilda individärenden, inte heller vidta några disciplinära åtgärder. Nämndens
uppgift är att fungera som förmedlande länk mellan patienten och vården.
Det är nämndens tjänstemän som handlägger klagomål och förmedlar
kontaktuppgifter till andra eventuella myndigheter.
Svar fråga 1 och 2: När det gäller omhändertagandet av din fru under väntetiden i
Lund kan patientnämnden i Region Kronoberg inte agera, vi kan hjälpa till med
att förmedla kontakt till patientnämnden i Region Skåne
Nämnden har tagit del av de svar ni fått från ansvarig chef för serviceresor samt
undersökt gällande regelverk 2014 för sjukresor och funnit att de har följts. Det
vill säga att hemresa endast kan beställas från det klockslag undersökning,
behandling mm är klar. Förklaringen till detta är att det inte så sällan sker
förseningar eller att patienten får kvarstanna på sjukhuset. Inställelsetiden är 3
timmar från bokad avresetid.
Svar fråga 3 och 4, i svaret från serviceresor kan vi se att de tagit till sig kritiken
om bristande dialog och information om förväntad ankomsttid.
Ett alternativ är att resan sker med Linnéan en specialtransport som är kostnadsfri
för vårdtagaren, serviceresa till och från Linnéan går att beställa. Det finns även
möjlighet att beställa serviceresa utan samåkning om det finns läkarintyg som visar
att det medicinska tillståndet kräver det.
För Patientnämnden, Region Kronoberg

Bo Dalesjö

Anna Zelvin

Ordförande

Vice Ordförande

Postadress
,

Besöksadress
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Telefon
E-post
Fax

0470-58 80 00 vx
region@kronoberg.se
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Svar på skrivelse - Förebygg självmord bland unga
16RK576
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 16RK576
Handläggare: Per-Henrik Nilsson,
Datum: 2016-04-11

Missiv - Svar på skrivelse - Förebygg självmord bland
unga

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse Förebygg självmord bland unga.

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD) rörande
självmordsprevention hos unga.
I Region Kronobergs budget 2016 lyfts ett ökat arbete för att förebygga självmord
bland unga fram som ett prioriterat område. I Sverige har det totala antalet
självmord minskat under lång tid. Det gäller dock inte för självmord bland unga i
åldersgruppen 15-24 år där antalet legat relativt konstant. Det finns därför
anledning att öka de förebyggande insatserna i denna grupp.
En studie som publicerats i den medicinska vetenskapstidskriften The Lancet visar
att man kan få goda resultat genom förebyggande arbete med den så kallade
Awareness-metoden. Studien visar att antalet självmord bland de elever som
deltagit är 50 % lägre än i kontrollgruppen.
Med hänsyn till ovanstående har ett uppdrag utgått till verksamheten (Barn och
ungdomspsykiatriska kliniken samt Medicinska kommittén) att närmare utvärdera
evidens för Awareness-programmet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Skrivelse Förebygg självmord bland unga
Svar på skrivelse Förebygg självmord bland unga
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Svar på skrivelse
Diarienr: 16RK576
Handläggare: Per-Henrik Nilsson,
Datum: 2016-04-11

Regionstyrelsen

Svar på skrivelse – Förebygg självmord bland unga,
Det föreligger en skrivelse från (Suzanne Frank (M), Sven Sunesson(C). Yngve
Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD)) rörande självmordsprevention hos unga.
I Region Kronobergs budget för 2016 lyfts ett ökat arbete för att förebygga
självmord bland unga fram som ett prioriterat område. I Sverige har det totala
antalet självmord minskat under lång tid. Det gäller dock inte för självmord bland
unga i åldersgruppen 15-24 år där antalet legat relativt konstant. Det finns därför
anledning att öka de förebyggande insatserna i denna grupp. Det framförs att det
har har saknats kunskap om vilken strategi som är bäst för att förebygga
självmordsbeteende bland unga människor och att många varit tveksamma till att
göra insatser av rädsla för att göra fel.
En studie som publicerats i den medicinska vetenskapstidskriften The Lancet visar
att man kan få goda resultat genom förebyggande arbete. Studien har omfattat 11
000 elever på 170 skolor i 10 EU länder. Genom ett medvetandegörandeprogram,
kallat Arsenes-programmet, som utvecklats vid Karolinska Institutet och Colombia
University har elever genom föreläsningar, broschyrer mm fått lära sig att bemästra
svåra livssituationer. Studien visar att antalet självmord bland de elever som
deltagit är 50 % lägre än i kontrollgruppen.
Med hänsyn till ovanstående har ett uppdrag utgått till verksamheten (Barn och
ungdomspsykiatriska kliniken samt Medicinska kommittén) att närmare utvärdera
evidens för det sk. Awareness-programmet.
Inom barn- och ungdomspsykiatrin tillämpas idag den metod som arbetas fram av
bl a Jan Beskow som är professor, psykiater, socialmedicinare och suicidforskare
sedan över fyrtiofem år. Programmet, Suicidprevention ur kognitivt och systemiskt
perspektiv är ett dominerande verktyg i Sverige.
Skulle verksamheten och medicinska kommittén finna att Awareness-programmet
kan vara ett värdefullt, ytterligare verktyg får ärendet återkomma till
Regionstyrelsen för behandling när resursbehov och implementeringsstrategi
föreligger.
Med vänlig hälsning
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Svar på skrivelse - Samråd med länets kommuner
angående det aktuella läget i frågan om storregioner
16RK763
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 16RK763
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Regionstaben
Datum: 2016-04-11

Missiv - Svar på skrivelse Samråd med länets kommuner
angående det aktuella läget i frågan om storregioner från
Suzanne Frank (M)

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse Samråd med länets kommuner angående det
aktuella läget i frågan om storregioner.

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M).
Suzanne Frank har i skrivelse ”Samråd med länets kommuner angående det
aktuella läget i frågan om storregioner” föreslagit att regionstyrelsens ordförande
snarast bjuder in länets kommunledningar för samråd om förslaget att bilda
storregion.
Dialogen med länets kommunledningar sker främst inom ramen för Kommunalt
forum. Region Kronoberg avser att lyfta frågan om regionbildning vid
nästkommande sammanträde i slutet av maj, men eftersom Indelningskommittén
redan nu vill ha svar på en del principiella frågor bjöd regionstyrelsens ordförande
bjudit in länets kommunledningar till en dialog i ärendet den 27 april.
Information avseende överläggningarna lämnas vid regionstyrelsens sammanträde
den 10 maj.

Anna Fransson
Regionstyrelsen ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Skrivelse ”Samråd med länets kommuner angående det aktuella läget i
frågan om storregioner”
Svar på skrivelse ”Samråd med länets kommuner angående det
aktuella läget i frågan om storregioner”
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Svar på skrivelse
Diarienr: 16RK763
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Regionstaben
Datum: 2016-04-11

Suzanne Frank
Regionråd (M)

Svar på skrivelse – Samråd med länets kommuner
angående det aktuella läget i frågan om storregioner
Inledning
Suzanne Frank, Regionråd (m) har i skrivelse ”Samråd med länets kommuner
angående det aktuella läget i frågan om storregioner” föreslagit att regionstyrelsens
ordförande snarast bjuder in länets kommunledningar för samråd om förslaget att
bilda storregion.
Indelningskommitténs förslag
Indelningskommittén presenterade den 9 mars ett diskussionsunderlag i form av
en karta. Diskussionsunderlaget innehåller en ny indelning av Sverige med
väsentligt färre län och landsting.
Efter det att förslaget presenterats har samrådsgruppen haft sammanträde vid ett
par tillfällen och regionala konferenser har anordnats runtom i Sverige.
Indelningskommittén har meddelat att den avser att lämna ett delbetänkande i juni
2016 som ska gå ut på bred remiss.
Region Kronoberg har vid Samrådsgruppen tydligt meddelat att en regionbildning
redan 2019 är alldeles för snar. Dels mot bakgrund av att Region Kronoberg
bildades 2015 och dels mot bakgrund av att beslut om större regioner kräver mer
tid för konsekvensbeskrivningar och dialog.
Dialog med länets kommunledningar
Dialogen med länets kommunledningar sker främst inom ramen för Kommunalt
forum. Region Kronoberg avser att lyfta frågan om regionbildning vid
nästkommande sammanträde i slutet av maj, men eftersom Indelningskommittén
redan nu vill ha svar på en del principiella frågor bjuder nu regionstyrelsens
ordförande in länets kommunledningar för en dialog i ärendet den 27 april.
Resultatet av den dialogen redovisas för regionstyrelsen vid sammanträde den 10
maj.
Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 16RK823
Handläggare: Daniel Malmqvist, Regional utveckling
Datum: 2016-04-15

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Förslag till förordning om
elbusspremie - M2016/00374/R

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Miljö- och energidepartementet

Sammanfattning
Denna remiss är utställd av Miljö- och energidepartementet men Region
Kronoberg är inte formell remissinstans. Region Kronoberg har, i egenskap av
regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län, ändå valt att yttra sig över
ovanstående remiss.
Regeringen aviserade under hösten 2015 ett statligt stöd till inköp av elbussar.
Syftet med stödet är bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk
luft och God bebyggd miljö genom att med elbusspremien främja introduktionen
på marknaden för elbussar. Stödet är enligt förslaget tänkt att handläggas av
Energimyndigheten och omfattar 380 miljoner kronor under år 2016-2019.
Förslag till hur elbusspremien ska utformas är nu ute på remiss tillsammans med
den promemoria som beskriver bakgrunden till stödet. Svar ska ha inkommit till
Miljö- och energidepartementet senast den 16 maj 2016.
Utformning av stödet innebär enligt remissen att Region Kronoberg inte skulle
vara berättigad till att ansöka om stöd, då stödet endast föreslås gälla nya trafikavtal
som tecknats efter 2015-12-31 och under tiden som stödet finns. Region
Kronoberg är därför kritisk till hur stödet är tänkt att utformas och vi ställer oss
också frågande till varför remissen inte har sänts till landets samtliga
kollektivtrafikmyndigheter för synpunkter.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remissyttrande över Förslag till förordning av elbusspremie – dnr.
M2016/00374/R
Sida 1 av 2
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 16RK823
Handläggare: Daniel Malmqvist, Regional utveckling
Datum: 2016-04-15

Promemoria med förslag till förordning om elbusspremie -stöd för
introduktion av elbussar på marknaden Länk:
http://www.regeringen.se/contentassets/3a99eec385014ac59259b8fc9
18328f7/pm-stod-for-introduktion-av-elbussar-pa-marknaden-medbilaga.pdf
Remissmissiv- stöd för introduktion av elbussar på marknaden. Länk:
http://www.regeringen.se/contentassets/3a99eec385014ac59259b8fc9
18328f7/remissmissiv-stod-for-introduktion-av-elbussar-pamarknaden.pdf
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Remissyttrande
Diarienr: 16RK823
Handläggare: Daniel Malmqvist, Regional utveckling
Datum: 2016-04-15

Miljö- och Energidepartementet
m.registrator@regeringskansliet.se
pia-maria.lindroos@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Förslag till förordning om
elbusspremie - M2016/00374/R

Sammanfattning
Region Kronoberg avger yttrande över ovanstående remiss till Miljö- och
energidepartementet.
Regeringen aviserade under hösten 2015 ett statligt stöd till inköp av elbussar.
Syftet med stödet är bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk
luft och God bebyggd miljö genom att med elbusspremien främja introduktionen
på marknaden för elbussar. Stödet är enligt förslaget tänkt att handläggas av
Energimyndigheten och omfattar 380 miljoner kronor under år 2016-2019. Förslag
till hur elbusspremien ska utformas är nu ute på remiss tillsammans med den
promemoria som beskriver bakgrunden till stödet. Svar ska ha inkommit till Miljöoch energidepartementet senast den 16 maj 2016. Region Kronoberg har inte fått
denna remiss ställd till sig men ämnar ändå lämna nedanstående synpunkter.
Synpunkter
Region Kronoberg avser härmed, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i
Kronobergs län, att lämna svar på den av regeringen utsända remissen angående
statligt stöd för inköp av elbussar.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att staten genom detta stöd vill få igång en
större marknadsintroduktion av elbussar. Vår uppfattning är att elbussar kommer
att utgöra en viktig del av kollektivtrafiken framöver.
Förslaget till stöd är utformat så att premien endast kan komma ifråga i samband
med att ny trafik handlas upp och nya trafikavtal tecknas. Trafikavtal som ingåtts
före 31 dec 2015 föreslås inte omfattas av premien. Region Kronoberg tecknade
avtal om stadstrafik i Växjö och Älmhult under år 2012 och ambitionen i vårt
trafikförsörjningsprogram är att under innevarande avtalsperiod utöka flottan med
ett antal fordon. En möjlighet var att dessa skulle kunna vara någon typ av just
elfordon.
Region Kronoberg är därför kritiska till att stödet föreslås utgå endast till de som
ämnar attupphandla ny trafik under tiden som stödet finns (2016-2019). Detta
utestänger ett antal städer och regionala kollektivtrafikmyndigheter från att kunna
ta del av stödet. Vår uppfattning är att om stödet ska bli lyckat och satsningen
spridas till så stor del av landet som möjligt så bör alla regionala
kollektivtrafikmyndigheter kunna söka stödet, oavsett när nya trafikavtal tecknas.
Tillköp av fordon inom ramen för befintliga avtal bör därför omfattas av stödet.
Sida 1 av 2
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Remissyttrande
Diarienr: 16RK823
Handläggare: Daniel Malmqvist, Regional utveckling
Datum: 2016-04-15

Region Kronoberg ifrågasätter varför denna remiss inte har ställts till landets
samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter. Först då kan en heltäckande bild fås
över vilka synpunkter som finns kring hur stödet bör utformas.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Remiss

2016-02-09
Miljö- och energidepartementet
Rättssekretariatet
Pia-Maria Lindroos
Telefon 08-405 21 51

Remiss av förslag till förordning om elbusspremie
Remissinstanser:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Statens energimyndighet
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Verket för innovationssystem, Vinnova
Borås kommun
Eskilstuna kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Helsingborgs kommun
Huddinge kommun
Jönköpings kommun
Karlstads kommun
Lerums kommun
Linköpings kommun
Malmö kommun
Norrköpings kommun
Orust kommun
Skellefteå kommun
Solna kommun
Stockholms kommun
Strängnäs kommun
Sundsvalls kommun
Sunne kommun
Svenljunga kommun

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Malmtorgsgatan 3

Telefax
08-24 16 29

E-post: m.registrator@regeringskansliet.se
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Tibro kommun
Umeå kommun
Upplands-Bro kommun
Västerås kommun
Älvsbyns kommun
Östersunds kommun
Gävleborgs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Skåne läns landsting
Stockholms läns landsting
Värmlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Östergötlands läns landsting
Bil Sweden
Gröna bilister
Göteborg Energi
Keolis
Powercircle
Scania
Svensk Kollektivtrafik
Sveriges Bussföretag
Sveriges Kommuner och Landsting
Volvo
Västtrafik

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast
den 16 maj 2016. Vi ser helst att svaren skickas i elektronisk form (i
word-format) till: m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till
pia-maria.lindroos@regeringskansliet.se.
Frågor under remisstiden besvaras av Pia-Maria Lindroos på telefon
08-405 21 51.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på bifogad promemoria och förslag till förordning om elbusspremie.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. På
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webbplatsen finns även det remitterade materialet tillgängligt. När
svarstiden för remissen gått ut, så publiceras dessutom alla
remissyttranden som kommit in på www.regeringen.se.

Egon Abresparr
Rättschef
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Promemoria

2016-02-09
Miljö- och energidepartementet

Promemoria med förslag till förordning om elbusspremie
Stöd för introduktion av elbussar på marknaden

Denna promemoria syftar till att utgöra underlag för framtagande av en
förordning som styr fördelningen av medel i anslag 1:19 Elbusspremie.
Syftet med stödet

Syftet med stödet är bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö genom att med en elbusspremie främja introduktionen på marknaden för elbussar.
Bakgrund

I budgetpropositionen för 20161 föreslår regeringen en elbusspremie för
att gynna introduktionen av eldrivna bussar. För detta ändamål föreslår
regeringen att 50 miljoner kronor 2016 och 100 miljoner kronor per år
2017–2019 tillförs det nya anslaget. Regeringen avser att utarbeta en ny
förordning som reglerar fördelningen av de nya medlen. Statsstödsprövning ska genomföras.
Enligt anslagsändamålet får anslaget användas för utgifter för elbusspremien, dvs. utgifter för bidrag till juridiska personer som har förvärvat en ny
elbuss. Anslaget får även användas för utgifter för berörda myndigheters
arbete för detta ändamål.
Kort om busstrafik

Drygt 50 procent av den svenska kollektivtrafiken bedrivs med buss och
denna omsätter omkring 23 miljarder kronor per år. På de svenska vägarna rullar cirka 14 000 bussar i yrkesmässig trafik. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillhandahåller kollektivtrafik i respektive län,
efter beslut om allmän trafikplikt.

1

Prop. 2015/16:1, utg.omr. 20.

246

2
Ungefär 96 procent av allt bussutbud i Sverige är subventionerat. Den
upphandlade busstrafiken regleras av 350 avtal mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och olika operatörer. Det finns ett fåtal kommunal- och landstingsägda bolag kvar och som kör trafik de direkttilldelats av regionala kollektivtrafikmyndigheter, i bland annat Västmanland, Borås och Luleå. Den stora majoriteten av trafiken handlas dock
upp i offentliga upphandlingar.
Antal/Andel bussar med olika bränsle 2014
 70 procent drivs med diesel
 14 procent drivs med fordonsgas
 10 procent drivs med RME (rapsmetylester)
 5 procent drivs med etanol
 0,5 procent är elbussar, elhybrider och trådbussar.
Kort om elbussar

En elbuss är en buss som drivs helt eller delvis på el. Laddning kan ske i
garage, laddplats i ändhållplats eller under färd.
I avgasreningslagen (2011:318) finns utsläppsklasser för bussar. Bussar i
utsläppsklass El är i allmänhet dyrare på grund av att de bär på mer batterier än bussar klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid. Trådbussar har i
allmänhet liten eller ingen batterikapacitet och faller därmed utanför
klassificeringarna i avgasreningslagen men eftersom de drivs på el
omfattas de därför av den föreslagna förordningen.
Eldrivna bussar har stor potential att minska utsläppen av såväl klimatutsläpp, luftföroreningar som av buller. Elbussar underlättar en förtätning av bostäder i storstäder samt frigör biodrivmedel till lastbilar och
andra tunga fordon som är svårare att elektrificera.
Utgångspunkter avseende förslagets utformning
Vem ska premien riktas till?

Premien riktas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten eller de
kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det finnas en
regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. En sådan regional kollektivtrafikmyndighet som avses i 2 kap. 2 § lagen om kollektivtrafik får enligt
3 kap. 2 § andra stycket överlämna befogenhet åt en kommun att ingå
avtal om allmän trafik.
Premien kan riktas antingen direkt till de företag som har för avsikt att
köpa en elbuss eller de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de
kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överläm-
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nat befogenhet åt enligt 3 kap. 2 § lagen om kollektivtrafik och som har
för avsikt att upphandla trafik med elbussar.
Skälen för att premien riktas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
har överlämnat befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik är:
– Att rikta premien till de regionala kollektivtrafikmyndigheter eller de
kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt betyder att de bussar som premien stöttar hamnar i
linjetrafiken. Detta är effektivt om man ser till syftet med premien, det
vill säga att bidra till bland annat bättre luftkvalitet och en god bebyggd
miljö. Linjetrafiken går primärt i städer och det är där lokala problem
med buller, partikelhalt och kväveoxider finns. Att elektrifiera beställningsbussar skulle inte ge samma effekt på lokala miljöproblem.
– Merparten av efterfrågan på elbussar förväntas avse upphandlad kollektivtrafik. Det är därför mer effektivt att rikta stödet direkt till upphandlande myndigheter då det är dessa myndigheters kravställning som skapar förutsättningar för kollektivtrafik med elbussar. Detta gör sig gällande även för de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt. Ny teknik så som elbussar anses
vara riskfylld att äga och därför är det vanligt att operatörerna inte vill
äga bussarna själva.
– Kollektivtrafiken i Sverige är ett regionalt ansvar. Statens roll inom
kollektivtrafiken är avgränsad till att bedriva tillsyn genom Transportstyrelsen. Genom att rikta premien till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, eller de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt, bibehålls denna väl fungerande
rollfördelning.
– Om premien riktas till företag för inköp av elbussar är det fråga om
statsstöd enligt EU:s regelverk. Detta riskerar att komplicera administrationen och ställa en mängd krav på utformningen av premien. Riktas premien istället till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna överlämnat
befogenhet åt, är det istället fråga om riktat statsbidrag till kommuner.
Premien kan då utformas för att skapa de nödvändiga incitamenten.
Trafikbolagens verksamhet är redan subventionerad av de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna och merkostnaden för elbussen är redan
internaliserad i priset för upphandlingen av trafikering med elbuss. Om
staten ger trafikbolagen stöd för inköp av bussar riskerar det att bli fråga
om två olika stöd för samma merkostnader (kostnaderna för inköp av elbussar), så kallad överkompensation, vilket också riskerar att bli ineffektivt.
– Genom att rikta stödet till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
eller de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har
överlämnat befogenhet åt minskar risken för att någon enbart köper in
elbussar för att få elbusspremien utbetald till sig och därefter omedelbart
exporterar bussarna utomlands.

248

4
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har naturligtvis möjlighet att
sköta trafiken i egen regi och att köpa in bussar i detta syfte. Förordningen medger att stöd ges även i dessa fall.
En nackdel med att stödet lämnas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt är dock att det exkluderar företag som
vill köra busstrafik på egna linjer till exempel Scanias bussar till fabriken i
Södertälje, IKEA:s bussar, flygbussar, sightseeingbussar, etc. Syftet med
premien är att minska klimatpåverkan, minska luftföroreningar och bidra
till en god bebyggd miljö. Det bedöms därför mer fördelaktigt att lämna
stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de kommuner
som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt än enskilda företag eftersom det sannolikt medför att ett större antal elbussar introduceras på marknaden för linjebussar i innerstäder där
konventionella bussar medför problem i den lokala miljön.
Förutsättningar för stöd

Premien utformas som ett riktat statsbidrag till kommuner och med
EU:s kollektivtrafikförordning som rättslig grund.
Eftersom premien riktas som riktat statsbidrag till kommuner används
EU:s kollektivtrafikförordning2 som rättslig grund. Det är då fråga om
en ersättning för ökad kvalitet i kollektivtrafiktjänster som omfattas av
kollektivtrafikförordningen och som därför inte behöver anmälas till
kommissionen för godkännande enligt EU:s statsstödsregler.
Om premien däremot riktas direkt till näringsidkare blir det fråga om
anmälningspliktigt statsstöd enligt fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt, EUF-fördraget. Premien skulle i sådant fall behöva utformas i enlighet med EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER)3.
Enligt artikel 36 i GBER är det möjligt att ge stöd till köpare av lösningar
som är bättre än konventionella alternativ och som även är mer miljövänliga än EU:s tillämpliga miljönormer. Artikeln hänvisar till att ”höja nivån på miljöskyddet” vilket till exempel supermiljöbilspremien kan anses
göra genom att ställa krav på CO2-utsläpp per kilometer. Några emissionsvärden för CO2 finns dock inte för tunga bussar.
Stödet syftar till att introducera ny teknik. En teknisk definition av elbuss kommer därför att användas. Som nämnts ovan finns det en risk att
kombinationen av stöd enligt GBER och beslut om ersättning enligt
kollektivtrafikförordningen kompenserar trafikföretagen två gånger.
2

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007av den 23 oktober 2007
om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
3
Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget.

249

5
Vilka krav ställs?

En elbusspremie får endast avse elbussar som ska användas för kollektivtrafik enligt avtal om allmän trafik som ingåtts efter den 31 december 2015.
I fråga om elbussar som är klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid
får elbusspremien endast avse bussar som enligt avtalet ska köras på el
minst 70 procent av körsträckan och i övrigt endast på drivmedel som
är ett hållbart biodrivmedel enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Premien får ges till sådana elbussar som ska användas för kollektivtrafik
enligt avtal om allmän trafik efter den 31 december 2015.
Bussar som är klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid enligt avgasreningslagen kan drivas på såväl el som förbränningsmotor. Definitionen
av Laddhybrid i avgasreningslagen ställer inga krav på i vilken utsträckning bussen faktiskt körs på el eller vilket bränsle den i övrigt körs på. En
buss som är klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid kan alltså drivas
helt eller delvis med fossila bränslen. Syftet med förordningen är dock
att minska klimatpåverkan, luftföroreningar och buller varför det är rimligt att det ställs ytterligare krav på sådana bussar som är klassificerade i
utsläppsklass Laddhybrid. Samtidigt ska tillräcklig flexibilitet säkerställas
så att bussar som är klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid kan användas effektivt i mindre orter där en del av körsträckan kan antas vara lokaliserad utanför tätbebyggt område. En förutsättning för att en buss klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid ska få del av elbusspremien är därför
att bussen enligt avtalet om allmän trafik ska köras på el minst 70 procent av körsträckan och i övrigt endast på drivmedel som är ett hållbart
biodrivmedel enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.
Hur stor ska premien vara?

Premien utgörs av differentierade schablonbelopp. Premiens storlek
bestäms av bussens maximala transportkapacitet. Bussar klassificerade
i utsläppsklass El och trådbussar får en hel premie. Bussar klassificerade som Laddhybrid får en halvpremie. Små bussar (med en maximal
transportkapacitet på mindre än 60 personer) samt elhybrider får
ingen premie.
Eftersom premien riktas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna
eller de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har
överlämnat befogenhet åt och EU:s kollektivtrafikförordning används
som rättslig grund kan premien kompensera för hela differensen mellan
priset för en elbuss och priset för en konventionell buss.
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Utgångspunkten är att premien ska täcka en del av merkostnaden för
elbussen i förhållande till en konventionell buss. För att underlätta administrationen används ett schablonbelopp. En schablon riskerar dock
att ge sneda incitament. Om premien är lika stor för alla bussar kan det
ge ett incitament att köpa in de billigaste och troligen de minsta bussarna. För att minska denna risk differentieras därför premien efter hur
stor transportkapacitet som bussen har.
Stora bussar utgör bullerproblem i högre utsträckning än små bussar varför det finns skäl för att sådana större bussar ska kunna få en elbusspremie. Små elbussar bedöms inte kunna ersätta stora konventionella bussar
och elhybrider har inte tillräcklig utsläpps- och bullerprestanda och därför får dessa ingen premie. Laddhybrider har sämre utsläpps- och bullerprestanda än rena elbussar och får därför en halv premie. Trådbussar
jämställs med rena elbussar och får därmed en hel premie.
Förfarandet

Statens energimyndighet beslutar i ärenden om elbusspremier. De
regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de kommuner som de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt
att ingå avtal om allmän trafik får ansöka om premien. För att premien
ska utbetalas ska sökanden ge in dokumentation som styrker att
aktuell buss är en elbuss och att kraven i förordningen i övrigt är uppfyllda. Utbetalning av premier sker i turordning efter den dag då sökanden gav i den föreskrivna dokumentationen. Statens energimyndighet får besluta att en premie inte ska betalas ut om oriktiga uppgifter
har lämnats, om det är felaktiga uppgifter i vägtrafikregistret eller av
annan orsak. Den som felaktigt mottagit stöd eller med för högt belopp är skyldig att återbetala mottaget stöd. Statens energimyndighet
får meddela föreskrifter om verkställighet av förordningen.
För att underlätta administrationen av premien för Statens energimyndighet föreslås ovan att premien utgörs av ett schablonbelopp som är
beroende på bussens maximala transportkapacitet.
Premien får ges till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de
kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt. Dessa kan ansöka om premien. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna får även ansöka om premien om man direkttilldelat
kollektivtrafik i egen regi. Ansökan ska innehålla en redogörelse av vilka
bussar som har införskaffats eller kommer att införskaffas. Även en
kopia av avtalet om allmän trafik med elbussar ska ges in.
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de kommuner som de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna överlämnat befogenhet åt kan
ansöka om en premie och få den beviljad innan ett avtal om allmän trafik
är ingånget och påskrivet. För att få premien utbetald krävs dock att de
regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller de kommuner som de
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regionala kollektivtrafikmyndigheterna har överlämnat befogenhet åt ger
in en kopia av ingånget och påskrivet avtal om allmän trafik. Premien
betalas ut i den turordning som efterfrågad dokumentation har lämnats
in till Statens energimyndighet.
Det bedöms rimligt att Statens energimyndighet får besluta att inte
betala ut stöd som beviljats enligt förordningen om premien bestämts
felaktigt eller med för högt belopp genom att sökanden har lämnat
oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att premien bestämts
felaktigt eller med för högt belopp, om uppgifterna i vägtrafikregistret
varit felaktiga eller om premien av någon annan orsak har bestämts
felaktigt eller med för högt belopp och sökanden borde ha insett det.
Den som har fått en premie utbetald enligt förordningen är återbetalningsskyldig om premien har bestämts felaktigt eller med för högt belopp enligt de grunder som anges ovan. Statens energimyndighet får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka premien. Statens energimyndighet
får även efterge kravet på återbetalning helt eller delvis om det finns
särskilda skäl.
Statens energimyndighet bör få rätt att meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten.
Förslagets överensstämmelse med EU-rätten och andra internationella
åtaganden

Förslaget syftar till att främja användningen av elbussar, vilket är särskilt
viktigt i stadsområden där luften kan vara dålig på grund av utsläpp i luften. Utöver den påverkan som utsläpp i luften kan ha på miljön och människors hälsa så kan även människors hälsa påverkas negativt av buller
som busstrafiken kan medföra. Förslaget är därför motiverat utifrån
skydd av miljö och människors hälsa. När kollektivtrafik ska upphandlas
ska gällande upphandlingsregler tillämpas och skillnad mellan anbudsgivare i olika medlemsländer får inte göras. En upphandling som avser kollektivtrafik med elbussar bedöms bli mer kostsam än om det vore fråga om
konventionella bussar. För att uppnå syftet med premien dvs. genom att
introducera elbussar på marknaden bidra till uppfyllandet av särskilt utpekade nationella miljökvalitetsmål bedöms det vara minst ingripande att
upphandlande myndighet får ett bidrag som del av den ersättning som
ska ges enligt EU:s kollektivtrafikförordning.
Enligt artikel 9 i EU:s kollektivtrafikförordning ska ersättning för allmän
trafik som betalas ut i enlighet med EU:s kollektivtrafikförordning för
drift av kollektivtrafik eller uppfyllande av taxevillkor som fastställts i
allmänna villkor, vara förenlig med regelverket för den inre marknaden.
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Anmälningsdirektivet

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9
september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster
(anmälningsdirektivet) ska medlemsstaterna till Europeiska kommissionen anmäla vissa författningsförslag som reglerar varor eller IT-tjänster.
Anmälningsdirektivet täcker även in förslag som får en faktiskt tvingande verkan i och med att en medlemsstat, genom olika typer av ekonomiska incitament, kan påverka konsumenternas beteende och därigenom
främja inköp av vissa varor eller tjänster. Anmälningsplikt kan som
exempel föreligga när en myndighet ställer tekniska krav på miljöbilar
(t.ex. utsläppsgränser eller krav på komponenter i bränsle) och kraven
hänger samman med olika typer av subventioner (exempelvis finansieringsbidrag eller skattereduktioner).
Det nu aktuella förslaget syftar till att främja introduktion av elbussar på
markanden genom att upphandlande myndighet kan få en premie för varje elbuss som ska användas i kollektivtrafiken. Efterfrågan av konventionella bussar eller andra bussar som i någon mån inte motsvarar förordningens krav kan potentiellt komma att minska genom att elbussar premieras. Förslaget bör därför anmälas i enlighet med anmälningsdirektivet, men eftersom det rör sig om en föreskrift som hänger samman med
en finansiell åtgärd föreligger ingen frysningsperiod.4
TBT-avtalet

Enlig Världshandelsorganisationens (WTO:s) avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet) ska tekniska föreskrifter anmälas till TBT-kommittén om en föreskrift kan medföra onödiga hinder för den internationella
handeln. De tekniska föreskrifterna ska inte vara mer handelsbegränsande än nödvändigt för att uppfylla legitima syften med hänsyn till de risker som skulle uppstå om syftena inte uppfylls. Med legitima syften menas åtgärder i lag som motiveras bland annat av människors och djurs hälsa
samt skydd för växtliv och miljön i stort.
De föreslagna bestämmelserna vad gäller vilka tekniska specifikationer
som uppställs är alltför allmänt hållna, varför det sannolikt inte rör sig
om en teknisk föreskrift. Därutöver är förordningen i linje med TBTavtalets legitima syften och bedömningen är att den internationella handeln inte kommer att begränsas avsevärt. En anmälan enligt TBT-avtalet
är därför inte påkallad.
Tjänstedirektivet

Enligt artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG
av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden undantas
från direktivets tillämpning tjänster som rör transportområdet. En anmälan enligt tjänstedirektivet behöver således inte göras.
4

Se artikel 7.4 i anmälningsdirektivet.
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Svensk författningssamling
SFS

Förordning
om elbusspremie;

Utkom från trycket

utfärdad den dd mm åå .
Regeringen föreskriver följande.
1 § Syftet med denna förordning är att bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö genom att med en
elbusspremie främja introduktionen på marknaden för elbussar.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ordförklaringar
2 § Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna förordning en regional myndighet som enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har det
regionala ansvaret för kollektivtrafiken.
3 § Med elbuss avses i denna förordning en buss enligt lagen (2001:559)
om vägtrafikdefinitioner som
1. ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och tidigare inte har varit påställd enligt den förordningen,
2. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans, och
3. antingen
a) enligt 32 § avgasreningslagen (2011:318) är klassificerad i utsläppsklass El eller utsläppsklass Laddhybrid, eller
b) drivs av elektrisk energi direkt från en extern källa eller genom lagring
av elenergi ombord.

Förutsättningar för att kunna få en elbusspremie
4 § Om det finns medel för det syfte som anges i 1 §, får en elbusspremie
ges som bidrag för att täcka den regionala kollektivtrafikmyndighetens kostnad för ersättning som utbetalas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 för uppfyllande av allmän trafikplikt.
5 § En elbusspremie får endast avse elbussar som ska användas för kollektivtrafik enligt avtal om allmän trafik som ingåtts efter den 31 december
2015.
1
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SFS

I fråga om elbussar som är klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid får
elbusspremien endast avse bussar som enligt avtalet ska köras på el minst 70
procent av körsträckan och i övrigt endast på drivmedel som är ett hållbart
biodrivmedel enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Kombination med andra stöd
6 § En elbusspremie får inte kombineras med andra former av statliga eller
kommunala bidrag för förvärv av elbussar.

Elbusspremiens storlek
7 § Elbusspremien är
1. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 140 passagerare 700 000 kronor, dock 350 000 kronor om bussen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid,
2. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 120 passagerare men högst 140 passagerare 600 000 kronor, dock 300 000 kronor om
bussen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid,
3. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 100 passagerare men högst 120 passagerare 500 000 kronor, dock 250 000 kronor om
bussen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid,
4. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 80 passagerare men högst 100 passagerare 400 000 kronor, dock 200 000 kronor om
bussen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid, och
5. för en elbuss med en maximal transportkapacitet för mer än 60 passagerare men högst 80 passagerare 300 000 kronor, dock 150 000 kronor om
bussen är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid.

Prövningsmyndighet
8§

Statens energimyndighet beslutar i ärenden om elbusspremier.

Ansökan
9 § En elbusspremie får ges till
1. en regional kollektivtrafikmyndighet, eller
2. en kommun som den regionala kollektivtrafikmyndigheten enligt
3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik överlämnat befogenhet åt att
ingå avtal om allmän trafik.
10 § En ansökan om elbusspremie ska ges in till Statens energimyndighet.
Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om
1. det antal elbussar som ansökan avser,
2. varje elbuss maximala transportkapacitet,
3. vilken utsläppsklass varje buss är klassificerad i enligt avgasreningslagen (2011:319) eller om det är en trådbuss, och
4. huruvida sökanden har fått något sådant stöd som avses i 6 §.

2
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Beslut om elbusspremie och utbetalning av premie

SFS

11 § För utbetalning av en elbusspremie krävs att sökanden har gett in dokumentation som styrker att bussen är en elbuss och att kraven i 5 § är uppfyllda.
12 § Utbetalningar av elbusspremier ska ske i turordning efter den dag då
sökanden gav in den dokumentation som avses i 11 §.
13 § Statens energimyndighet får besluta att en elbusspremie inte ska betalas ut om
1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att
premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
2. premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp på grund av att
uppgifterna i vägtrafikregistret är felaktiga, eller
3. premien av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt
belopp och sökanden borde ha insett det.

Återbetalning och återkrav
14 § Den som har fått en elbusspremie utbetald enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om premien enligt någon av de grunder som anges i
13 § 1–3 har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.
15 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka premien. Om det finns
särskilda skäl, får dock kravet på återbetalning helt eller delvis efterges.

Bemyndigande
16 § Statens energimyndighet får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande
17 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den dd mm åå.
På regeringens vägnar
UNDERSKRIFT1
Underskrift2
(Miljö- och energidepartementet)

3
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Svar på remiss – Handlingsprogram enligt Lag (2003:778)
om Skydd mot olyckor för Älmhults kommun 16RK634
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 16RK634
Handläggare: Agneta Karlsson,
Datum: 2016-04-14

Regionstyrelsens

Remissyttrande – Handlingsprogram enligt Lag
(2003:778) om Skydd mot olyckor 3 kap 8§ Älmhults
kommun

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
räddningstjänsten i Älmhults kommun.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av räddningstjänsten Älmhults kommun beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande skydd mot
olyckor, med hänsyn till lokala förhållanden. Älmhults kommuns
handlingsprogram, denna remiss, är ett kommunalt styrdokument utifrån LSO.
Region Kronoberg är oroad över att det i remissen framkommer att det finns
skadefall som berör hälso-och sjukvården, där räddningstjänstens förmåga kan få
omfattande påverkan på liv och hälsa. Dessa områden är:
– Brand på äldreboende
– Tågolycka med farligt gods
– Utsläpp laboratoriemiljö
Notering att det i remisen finns skisser och tabeller som inte går att läsa.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Inbjudan till samråd enligt Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor 3
kap 8§
Remissyttrande över Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om
Skydd mot olyckor 3 kap 8§ Älmhults kommun
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Remissyttrande
Diarienr: 16RK634
Handläggare: Agneta Karlsson
Datum: 2016-04-20

Räddningstjänsten
Box 500
343 23 Älmhult

Remissyttrande – Handlingsprogram Lag (2003:778) om
Skydd mot olyckor

Sammanfattning
Region Kronoberg har av räddningstjänsten Älmhults kommun beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Räddningstjänstens nuvarande förmåga att hantera vissa olyckor med skadeutfall är
inte godtagbar och kan innebära omfattande skador på liv och hälsa. Region
Kronoberg är oroad över att skador på liv och hälsa kraftigt kan försämras och kan
därmed inte stå bakom detta konstaterande i handlingsprogrammet.
Synpunkter
Region Kronoberg har följande synpunkter.
-

Det är viktigt att det vid alla typer av olyckor finns en kompetens att
omhänderta skadade så att skador på liv och hälsa ytterligare inte
försämras.
Vissa skisser och tabeller går inte att läsa

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Svar på remiss - Handlingsprogram Räddningstjänsten
Östra Kronoberg 2015-2018 16RK669
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 16RK669
Handläggare: Agneta Karlsson,
Datum: 2016-04-21

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Handlingsprogram Räddningstjänsten
Östra Kronoberg 2015-2018

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av räddningstjänsten Östra Kronoberg beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska räddningstjänsten i Östra Kronoberg,
upprätta handlingsplan för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.
Innan handlingsprogrammet tas ska samråd ha skett med de myndigheter som har
ett väsentligt intresse i saken.
Utifrån perspektivet att tiden, i vissa fall, är direkt avgörande för patienten och
dennes möjligheter att klara liv och hälsa, finns några områden som Region
Kronoberg finner oroande i konsekvensbeskrivningen som framgår av
handlingsprogrammet. Dessa områden är:
-

Omhändertagande av skadade vid trafikolyckor
Losstagning av skadade från fordon
Invändig livräddning och rökdykning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remissyttrande – handlingsprogram Räddningstjänsten Östra
Kronoberg 2015-2018
Handllingsprogram Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2015-2018
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Remissyttrande
Diarienr: 16RK669
Handläggare: Agneta Karlsson,
Datum: 2016-04-20

Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Box 13
360 50 Lessebo

Remissyttrande – Handlingsprogram Räddningstjänsten
Östra Kronoberg 2015-2018

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Räddningstjänsten Östra Kronoberg beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Konsekvenser av förändring av minskade resurser vid vissa räddningsstationer i
Östra Kronoberg innebär att räddningsarbetet försämras vid vissa situationer.
Detta får som konsekvens att omhändertagandet av skadade fördröjs. Region
Kronoberg kan inte ställa sig bakom att dessa förutsättningar försämras enligt
konsekvensbeskrivningen i handlingsprogrammet.
Synpunkter
Region Kronoberg har följande synpunkter.
-

Utifrån perspektivet att tiden, i vissa fall, är direkt avgörande för patienten
och dennes möjligheter att klara liv och hälsa, är det viktigt att tiden till
omhändertagande av skadade inte fördröjs.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Informationsärende - Trafikverkets extrasatsningar för
stärka Sveriges landsbygd 16RK461
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK461
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2016-04-20

Regionstyrelsen

Information om Trafikverkets extrasatsningar för stärka
Sveriges landsbygd.

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

Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens
ambition att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt
föreslå underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför
de stora och mest trafikerade banorna. Utöver regeringsuppdraget har även
underhållsåtgärder på vägar i landsbygd tagits fram. Satsningen innebär ett statligt
stöd om ca 1 600 miljoner kronor under fyra år (2016-2019). Enligt Trafikverkets
förslag till Näringsdepartementet, är tilldelningen till Kronobergs län, 27 miljoner
kronor för att stärka kollektivtrafikresandet på landsbygden och 22 miljoner
kronor för att förbättra bärighet och tjälsäkring, dvs. totalt 49 miljoner kronor till
länet för perioden. Inga medel för underhåll till lågtrafikerade järnvägar föreslås
ges till Kronoberg.
Information om satsningen lämnades vid regionstyrelsens möte den 22 mars
2016.(§65/2016)

Anna Fransson
Ordförande regionstyrelsen
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag regionstyrelsen §65/2016 Information om
Trafikverkets extrasatsningar för stärka Sveriges landsbygd.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK461
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2016-04-20

Information om Trafikverkets extrasatsningar för stärka Sveriges
landsbygd.
Bakgrund
Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens
ambition att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt
föreslå underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför
de stora och mest trafikerade banorna. Utöver regeringsuppdraget har även
underhållsåtgärder på vägar i landsbygd tagits fram.
Information om satsningen lämnades vid regionstyrelsens möte den 22 mars 2016
(§65/2016). Satsningen innebär ett statligt stöd om ca 1 600 miljoner kronor under
fyra år (2016-2019). Trafikverket har påbörjat genomförandet av åtgärder som
föreslås genomföras år 2016. De åtgärdsförslag som presenteras för åren 2017 –
2019 är förslag, som kan genomföras om de angivna ekonomiska ramarna beslutas
av regeringen.
Enligt Trafikverkets förslag, är tilldelningen till Kronobergs län, 27 miljoner
kronor för att stärka kollektivtrafikresandet på landsbygden och 22 miljoner
kronor för att förbättra bärighet och tjälsäkring, dvs. totalt 49 miljoner kronor till
länet. Inga medel för underhåll till lågtrafikerade järnvägar föreslås ges till
Kronoberg.
Framtagandet av föreslagna åtgärder i Kronobergs län har skett under en mycket
kort tid. Samråd har löpande skett med Region Kronoberg i egenskap av
Länsplaneupprättare och Regional kollektivtrafikmyndighet.
Den föreslagna satsningen aviserades av regeringen under hösten 2015. I början av
2016 var en förordning klar och Trafikverket kontaktade Region Kronoberg i
början av februari vid ett första informationsmöte. Därefter fick Region
Kronoberg ett förslag på åtgärder för synpunkter den 21 feb. Dessa förslag
bearbetades och kompletterades med nya åtgärdsförslag som stämdes av vid ett
samrådsmöte med Trafikverket den 3 mars. Den 4 mars var sista dagen att komma
med synpunkter till Trafikverket. Under mars bearbetade Trafikverket nationellt
landets samtliga förslag och den sista mars överlämnades ett slutligt förslag till
Näringsdepartementet. Region Kronoberg har i det slutliga förslaget fått med i
princip samtliga åtgärder som fanns med i framtagandeprocessen.
Samtliga förslag på åtgärder som har tagits fram har sin grund i Region
Kronobergs strategiska dokument Länstransportplan och
Trafikförsörjningsprogram. Åtgärder för att förstärka kollektivtrafikresandet på
landsbygden ska ses som en förstärkning till medlen i Länstransport planen.
Åtgärder för bärighet och tjälsäkring förstärker inte på samma sätt medlen i
Länstransportplanen eftersom dessa medel hämtas från den Nationella planen.
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Åtgärder för att stärka kollektivtrafikresandet på landsbygden
Åtgärdsnamn

Kommun

Kostnad i tkr
2016 - 2019

Anslutning oskyddade trafikanter mellan
snabbusshållplats vid Lagan och
samhället Lagan
Utbyggnad av busshållplatser. Prioriterat
busstråk Ljungby-Älmhult (Kronobergska
triangeln)
Utbyggnad av busshållplatser. Prioriterat
busstråk Åseda-Lenhovda mot Växjö
Utbyggnad av busshållplatser. Prioriterat
busstråk Moheda-Ör mot Växjö
Utbyggnad av busshållplatser. Prioriterat
busstråk Markaryd- Timsforsströmsnäsbruk-Traryd-Ljungby
Uppgradering av landsbygds-hållplatser i
Kronobergs län. Del 1

Ljungby

3 000

Ljungby

1 000

Uppvidinge

600

Alvesta

1 800

Markaryd

1 500

Alvesta, Lessebo, Ljungby,
Markaryd, Tingsryd,
Uppvidinge Älmhult
Lv 884 Angöring Lammhults station
Växjö
Pendlingsparkeringar Kronobergs län 3 st Inom länet (ej i Växjö
kommun)
Snabbusshållplats Lagan
Ljungby
Ryds torg
Tingsryd

4 900
200
5 000
7 000
2 000

Åtgärder för bärighet och tjälsäkring
Kostnad i tkr
2016 - 2019

Åtgärdsnamn

Kommun

Lv 610 Ljungby-Vislanda

Ljungby

5 000

Lv 749 Tagel-Länsgränsen

Alvesta

1 000

Lv 946 Målerås-Alstermo

Uppvidinge

2 000

Lv 682 Jät-Urshult

Tingsryd

2 000

Nybro/ Högsby/
Uppvidinge

8 000

Lv 840 Bergdala-Ekerås

Lessebo

1 000

Lv 522 Länsgräns-Hinneryd

Ljungby

1 000

Lv 538 Länsgränsen-Lidhult

Ljungby

1 000

Lv 831 Lessebo-Linneryd

Tingsryd

1 000

Lv 125 Fagerhult-Grönskåra BAR
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Protokollsutdrag
Datum: 2016-03-22

§ 65.

Informationsärende – Åtgärder för att stärka möjligheterna till
kollektivt resande på landsbygden 16RK461

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har samrått med Trafikverket angående åtgärder för att stärka
möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden.
Staten har aviserat stöd till utveckling av kollektivtrafik på landsbygden om ca. 850
miljoner kr under fyra år. Stödet ska gå till utveckling av kollektivtrafiken infrastruktur
som exv. hållplatser, pendlarparkeringar och gång- och cykelanslutningar. Trafikverket
har fått till uppgift att, tillsammans med regionerna, identifiera behov och ge förslag på
åtgärder. Region Kronoberg har tillsammans med Länstrafiken Kronoberg i samråd med
Trafikverket tagit fram förslag på åtgärder i Kronobergs län. Samrådet bygger på
åtgärder i enlighet med Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram och
Länstransportplan. Sammantaget ges förslag åtgärder till en kostnad av ca 35 miljoner
kronor av det statliga stödet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Missiv Information om samråd med Trafikverket - Åtgärder för att stärka möjligheterna till kollektivt
resande på landsbygden
Information om samråd med Trafikverket - Åtgärder för att stärka möjligheterna till kollektivt resande
på landsbygden

Paragrafen är justerad
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Regionstyrelsen

Informationsärende – Stadsmiljöavtal

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

Sammanfattning
Region Kronoberg och Växjö kommun har under vintern 2016 arbetat fram
åtgärder för att förbättra framkomligheten för och stärka kollektivtrafikens
attraktivitet i Växjö stad.
Ansökan har tagits fram inom ramen för den statliga satsningen på stadsmiljöavtal.
Ansökan innehåller åtgärder för 45,5 miljoner kronor varav Växjö kommuns del är
43,5 miljoner.
Ansökan skickades till Trafikverket 18 april och beslut väntas av regeringen senast
i augusti 2016.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse
Informationsärende – Växjö Kommun och Region Kronoberg
ansöker som statligt stöd för att utveckla hållbara stadsmiljöer
med hjälp av kollektivtrafik

Sida 1 av 1

335

Beslutsunderlag
Diarienr: 16RK829
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2016-04-20

Informationsärende – Stadsmiljöavtal
Sammanfattning
Region Kronoberg och Växjö kommun har under vintern 2016 arbetat fram
åtgärder för att förbättra framkomligheten för och stärka kollektivtrafikens
attraktivitet i Växjö stad. Ansökan innehåller åtgärder för 45,5 miljoner varav
Växjö kommuns del är 43,5 miljoner.
Ansökan skickad till Trafikverket 18 april och beslut väntas av regeringen senast i
augusti 2016.
Bakgrund
Regeringen fattade i början av 2015 beslut om statligt stöd för utbyggnad av
kollektivtrafik i städer, sk. stadmiljöavtal.
Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa
förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med
kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp
av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar
för kollektivtrafik. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs
som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Stöd kan ges till
kommuner eller landsting.
Totalt finns 2 miljarder kronor avsatta under 2015-2018. Både de åtgärder som
söks för och de motprestationer som kommun/landsting åtar sig att göra ska vara
slutförda innan 2018 års utgång, undantaget är bostadsbyggande.
En arbetsgrupp bestående av representanter från den Regionala
kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken, Trafikverket och Växjö kommun har
under vintern identifierat behov och arbetat fram åtgärder för att förbättra
kollektivtrafikens framkomlighet och attraktivitet i Växjö stad. Då det ses som en
klar fördel om två eller flera parter kan formulera en gemensam ansökan istället för
att skicka in separata, har Region Kronoberg och Växjö kommun formulerat en
gemensam ansökan.
Sammanlagt innehåller ansökan åtgärder för 45,5 miljoner kronor har arbetats
fram, varav Växjö kommuns del är 43,5 miljoner kronor. Stöd kan ges för
maximalt 50 % av kostnaderna, vilket också är det vi ansöker om.
I grova drag innehåller ansökan förslag om utbyggnad av kollektivtrafikkörfält på
två av de stora infartsgatorna i Växjö, Sandsbrovägen och Storgatan västerut. Även
på Liedbergsgatan föreslås kollektivtrafikkörfält. Nya bussgator vid resecentrum
ingår liksom en satsning på att rusta upp ett antal hållplatser. Region Kronobergs
del av ansökan består i att montera realtidsskyltar på ett antal hållplatser runt om i
staden.
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För att erhålla stöd måste sökande part genomföra ett antal motprestationer. I
Växjös fall handlar det om att möjliggöra stora stadsutvecklingsprojekt samt att
genomföra åtgärder utifrån kommunens trafikplan för ett hållbart resande.
Om stöd ges inom ramen för denna ansökan bedöms kollektivtrafikens körtider
minska kraftigt på berörda linjer, vilket kan medföra att fler resenärer väljer att resa
kollektivt. Attraktiva och moderna hållplatser är också viktiga för att öka
kollektivtrafiken attraktivitet. Satsningarna ligger helt i linje med såväl Växjö
kommuns översiktsplan som Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram.
Satsningen bedöms rymmas inom Länstrafikens budget.
En viktig effekt av åtgärderna är att de gynnar resande även med
regionbusstrafiken. Därmed kommer satsningarna gagna en stor del av regionens
resenärer.
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