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1.

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2017-06-07

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2017-06-01.

3.

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör

4.

Informationsärende - Lägesrapport för projekt
Oberoende av inhyrd personal i vården 16RK2368
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
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Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att kvartalsvis lämna en
lägesrapport över det gemensamma SKL-projektet "Oberoende av hyrpersonal
inom vården".
Föredragande

Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården

5.

Ombyggnad för specialisttandvården på CLV
17RK699
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar
att byggnadsinvesteringen uppgår till 35 miljoner kronor och belastar
investeringsbudgeten för 2017-19,
att utrustningsinvesteringen uppgår till 9 miljoner kronor och konstnärlig
utsmyckning med 350 000 kronor belastar investeringsbudgeten för 2018-19 samt
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning.

Sammanfattning
Idag finns delar av specialisttandvården (sjukhustandvården och käkkirurgin) på
CLV-området i hus Q2. Byggnaden kommer att rivas för att bereda plats för en
nybyggnad av hus L. Beslut om rivning av hus Q2 är fattat i RS §276 2016-12-13.
Den tänkta placeringen av de nya lokalerna är hus D plan 9. I den nya lokalen för
specialisttandvården kommer även pedodontin att placeras, som idag finns på
Klostergatan, vilket möjliggör en omdisponering av verksamheten där. Totalt blir
det 10 behandlingsrum samt 2 operationsrum för käkkirurgin i hus D plan 9.
Ytan uppgår till ca 1 000 m2 .
Ombyggnadsarbetet kan påbörjas hösten 2017 och färdigställs i början av 2019.


6.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Ombyggnad för specialisttandvården på Centrallasarettet Växjö (CLV)
Ombyggnad för specialisttandvården på Centrallasarettet Växjö, tjänsteskrivelse
Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett
17RK929
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdraget från regionstyrelsen till regiondirektören att ta fram minst 2
alternativ till investeringsbeslutsunderlag därmed är verkställt,
att uppdra åt regiondirektören att genomföra risk- och sårbarhetsanalys för
alternativ 1 och 2 tillsammans med berörda verksamheter och redovisa detta för
regionstyrelsen hösten 2017 samt
att uppdra åt regiondirektören att genomföra nybyggnad av ambulansgarage vid
nuvarande hus 7F på lasarettsområdet inom investeringsbudget för 2017-2018.
Sammanfattning
Regionstyrelsen uppdrog § 277/16 till regiondirektören att ta fram minst 2
alternativ till investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid
Ljungby lasarett, där en allsidig belysning av möjligheterna i hus 1H, 1C, 1K och
1D görs i syfte att skapa ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde,
avseende ambulans/akutverksamheten, operationsverksamhet och
röntgenverksamhet. De olika alternativen bör belysa ambulansverksamhetens
lokalisering, utryckningsvägar och lokalbehov. Företrädare för verksamheterna
ska beredas delta i processerna.
Beredning av alternativ
I arbetet med inriktningsbeslut för Ljungby lasarett har respektive berörd
verksamhet lämnat behovsunderlag via centrumchef till planeringsdirektören.
Efter förslagets framtagande genomförs information till regionledning därefter
berörda centrumchefer och vidare i linjen för de berörda verksamheterna innan
beslut i regionstyrelsen.
Alternativ 1
Alternativ 1 avser nybyggnad för akutkliniken/ambulansen och
operation/sterilcentralen väster om hus 1C där akut och ambulans placeras på
plan 3 och 4 samt operation och sterilcentral placeras på plan 5 och 6. Detta
innebär bland annat att nuvarande pre-OP och scopi i hus 1C plan 5 flyttas till
1D plan 5. Alternativ 1 innebär att nuvarande entré m.m. i hus 1H rivs och
ambulans och akutkliniken får en lång och omfattande störning under
byggperioden.
Alternativ 2
Alternativ 2 innebär nybyggnad för akutkliniken/ambulansen och
operation/sterilcentralen öster om hus 1D där akut och ambulans placeras på
plan 2 där nuvarande öronmottagning finns. Plan 3 i tillbyggnaden blir
personallokaler för akuten och ambulansen och plan 4 kan ge utrymme röntgens
tunga utrustning som finns i hus 1C idag samt personallokaler för operation och
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sterilcentral. Operationssalar med tillhörande yta placeras i tillbyggnaden på plan
5 med högre våningshöjd och sterilcentralen placeras i nuvarande
operationslokaler i hus 1D plan 5. På plan 6 i hus 1D kan öronmottagningen
placeras. Nuvarande ambulans och akutkliniken berörs ej i byggskedet utan kan
flytta när de nya lokalerna är färdigställda. Nuvarande ambulanshall kan i
framtiden användas som sjukbilsangöring och likbilsangöring och nuvarande
akutentré kan användas för visningsrum mm.
Ambulansgarage som ersättning till nuvarande förhyrning vid Solrosen kan
skapas vid nuvarande garage hus 7F, vilket innebär att nuvarande
garage/förrådsytor för fastigheter minskas. Detta gäller för båda alternativen.
Nybyggnadsytan är ungefär lika för de båda alternativen och ombyggnadsytan
ökar i alternativ 2 pga. öronmottagningens flytt. Totalt bedöms alternativ 2 att ge
ca 25 miljoner kronor högre byggnadsinvestering (200 resp. 225 mkr), men
provisoriekostnaden bedöms bli lägre.


7.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett
Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett, tjänsteskrivelse
Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
17RK186
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet
med bilagor 2- 5.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 207/16 att ytterligare förändringar av taxor och
avgifter inom hälso- och sjukvården hänskjuts för beredning och beslut juni 2017
avseende taxor och avgifter 2018.
Som led i beredningen av Region Kronoberg budget 2018 med flerårsplan 20192020 har en översyn genomförts av taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården. Bidrag och egenavgifter för hjälpmedel inom hälso- och sjukvården
för 2018 bereds inför slutligt beslut i regionfullmäktige i november 2017.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2)
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Förslag till avgiftsförändringar från 1 januari 2018:
- Att höja påminnelseavgiften från 50 kronor till 60 kronor (motsvarar en
intäktsökning på ca 90 000 kronor).
- Att höja inkassoavgiften från 160 kronor till 180 kronor (motsvarar en
intäktsökning på ca 70 000 kronor).
- Att behålla ersättningen till patienter för utlägg vid inställt besök som vården
kunnat förutse med 800 kronor.
Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 3)
- Inga förslag till förändringar
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4)
- En helhetsöversyn av regelverket för tekniska hjälpmedel och bidrag inklusive
perukbidrag samt patienter med diagnoserna Afaki och Keratoconus presenteras
hösten 2017.
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom (bilaga 5)
Förslag till förändringar från 1 januari 2018:
- Att behålla avgiften 150 kronor för anhörigs övernattning på familje BB.
- Att läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap blir
avgiftsfritt. Intyget kostar för närvarande 375 kronor (motsvarar en intäktsförlust
på ca 38 000 kronor).






8.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
Bilaga 1: Rapport - Översyn Taxor och avgifter
Bilaga 2: Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 3: Avgifter i slutenvård
Bilaga 4: Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 5: Avgifter för intyg och åtgärder utan samband med sjukdom
Länstrafiktaxa 2018 17RK565
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.
Utskriftsdatum: 2017-06-01
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Sammanfattning
Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017
(undantaget taxeförändring avseende färdtjänst där taxeändringar träder i kraft
den 1 juni 2017):
- Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
- Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 70 kr
- Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
- Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs med 30
kr per zonsteg.
- Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie priser
och biljetter gäller även efter kl 24.
- Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig
att inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
- Taxa för färdtjänst är uppdaterad för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk.
Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 2017-02-23
uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning
för pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och
resevillkor. Detta kommer att analyseras och kostnadsbedömas till
nästkommande taxearbete.




9.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2018
§36 TN Länstrafiktaxa 2018
Länstrafiktaxa 2018 (Reviderad enligt Trafiknämndens beslut 2017-05-18.)
Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg beslutad av trafiknämnden 2017-03-30
Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
17RK1117
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i
enlighet med Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020
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att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031
mnkr, finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018.
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
 hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
 trafiknämnd 323 mnkr
 regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
 kulturnämnd 61 mnkr
 styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram
för underliggande driftsnivå.
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per
listad och år.
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år
för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar.
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår.
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld
lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är
en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.
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Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Sven Sunesson (C) meddelar att de
inte deltar i arbetsutskottets förslag till beslut utan återkommer med eget förslag
inför regionstyrelsens sammanträde den 7 juni.



10.

Beslutsunderlag
Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Förslag till Budget 2018 S, V och MP 2017-05-29
Förslag till direktiv för Hållbarhetsprogram för
Region Kronoberg 2019-2022 17RK1047
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna direktiv för Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg samt
att utse arbetsutskottets ordinarie ledamöter till politisk styrgrupp för
framtagande av Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde § 114/16 reviderat Miljöprogram för Region
Kronoberg 2015-2018. Föreslås att Region Kronoberg ersätter Miljöprogram för
Region Kronoberg och tar fram ett hållbarhetsprogram som utgår ifrån de
sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. Sammantaget ska den regionala
utvecklingsstrategin, miljöprogram och den länsgemensamma folkhälsopolicyn
konkretiseras i ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer direktiv för framtagande av ett
hållbarhetsprogram, samt utser politisk styrgrupp för framtagande av
hållbarhetsprogram.



11.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Direktiv för hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022
Förslag till direktiv för framtagande av hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022
Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar
och reviderad förbundsordning 17RK1059
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
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att godkänna Ljungby och Älmhult kommuners ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Sunnerbo,
att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2017, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Sunnerbo från och med 1 juli 2017
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar likalydande beslut avseende utvidgning av Markaryds
Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner
(kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.
Sammanfattning
Ljungby och Älmhults kommuner har ansökt om medlemskap i
Samordningsförbundet Markaryd. Vid beslut om nya medlemmar och reviderad
förbundsordning ändras samordningsförbundets namn till
Samordningsförbundet Sunnerbo.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till
fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en
viktig och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största
delen av nivån på Försäkringskassans anslag till verksamheten.
Regionstyrelsen har med anledning av Försäkringskassans finansiella andel
beslutat att höja Region Kronobergs medfinansiering till 516 250 kronor per år.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.



12.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Nya medlemmar samt reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Sunnebo
Förslag till förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund
Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för
pensionärer 17RK250
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Utskriftsdatum: 2017-06-01

Page 11 of 496

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-06-01

Sammanfattning
Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag om gratisresor för
pensionärer. Som argument för ett kostnadsfritt resande framförs att det inte
skulle medföra några extra kostnader.
Med anledning av flera skrivelser som berör samma frågeställning har
trafiknämnden gett trafikdirektören i uppdrag att se över möjligheterna till
särskild prissättning. Som ett resultat av den utredningen kan trafiknämnden
eventuellt lämna förslag till regionfullmäktige avseende gratisresor för
pensionärer eller andra målgrupper.



13.

Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag ´Inför gratisresor för pensionärerna´
§19 TN Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer
Medborgarförslag - inför gratisresor för pensionärer på stadsbussarna
Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende
av hyrpersonal 17RK371
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen UHNRPPHQGHUDU
UHJLRQIXOOPlNWLJHbesluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget
består av fyra punkter:
- Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
- Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt
landsting.
- Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer lön
efter utbildning.
- Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av landstingsskatten.
Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att minska hyrberoendet och kunna
bemanna verksamheterna med egna medarbetare. I denna process är både höjd
lön och ersättning och att skapa goda förutsättningar för vidareutbildning av
medarbetare viktiga inslag.




Beslutsunderlag
§28 RSPU Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Svar på medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Utskriftsdatum: 2017-06-01
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14.

Medborgarförslag om åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre
arbetsplats 16RK2045
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att:
- Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande system
för friskvårdsaktiviteter som Region Kronoberg erbjuder våra anställda.
- Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en god
hälsa för våra anställda samt strävar mot målet om nollvision för
arbetsplatsrelaterad ohälsa som regionfullmäktige beslutat om.
Region Kronoberg har som mål att utveckla det hälsofrämjande arbetet och
skapa hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetaren trivs, utvecklas i yrkesrollen
och känner sig delaktig. I verksamhetsplan för 2017 har HR-avdelningen fått det
strategiska uppdraget att på ett mer systematiskt sätt arbeta fram en tydlig plan
för, och ta ett helhetsgrepp kring, hälsoarbetet. En utvärdering är genomförd i
februari 2017 som riktade sig till chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer.
Utvärderingen har gett god vägledning till den fortsatta utvecklingen genom de
förslag och synpunkter som lämnats. Planen färdigställs i maj 2017 och kommer
att bestå av ett antal åtgärdspunkter som ska bidra till att bland annat sänka
sjukfrånvaron, bidra till nollvisionen för arbetsrelaterad ohälsa och få mer
engagerade medarbetare.




15.

Beslutsunderlag
§29 RSPU Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Svar på motion – Regionen behöver en
handlingsplan för att bekämpa könsstympning
16RK2282
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta

Utskriftsdatum: 2017-06-01
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att bifalla motionen.
Sammanfattning
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit
- att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos barn
bör utarbetas,
- att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland vårdpersonal
samt
- att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras till
berörda familjer.
Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har
bland annat samtalsstöd och far illa. Denna handlingsplan inkluderar även
kvinnlig könsstympning. Inom checklista för personal och informationsmaterial
till föräldrar på flera olika språk tagits fram. Flera utbildningssatsningar
genomfördes under 2016 och ytterligare tillfällen planeras under 2017.
Motionen har behandlats vid sammanträdet 2017-03-23, § 25. Hälso- och
sjukvårdsnämnden återremitterade då ärendet eftersom de önskade få en tydligare
redovisning, än vad som framgår av handlingsplanen, av regionens arbete med att
förebygga könsstympning av barn och unga flickor.
Vid sammanträdet 2017-04-12 § 39 informerade Susann Swärd, människorättsoch barnrättsstrateg, om det arbete som görs för att förebygga kvinnlig
könsstympning.





16.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag: Svar på motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning
§25 HSN Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning
Motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Region Kronobergs Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa
Svar på motion – Digitalisering för framtiden
16RK2386
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta

Utskriftsdatum: 2017-06-01
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att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en
motion föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling
av E-hälsa utifrån ett antal principer som redovisas i motionen.
Dessa principer, menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och
samtidigt skapa förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare. E-hälsa
och digitalisering av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som kommer vara
föremål för olika insatser och på många sätt förändra nuvarande arbetssätt och
rutiner.
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är handlingsplaner
kopplade till de prioriterade målen framtagna. Till målet god tillgänglighet finns
en handlingsplan för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd som används i
vården. Åtgärder till denna handlingsplan avgränsas till tre områden, regionalt
vårdinformationssystem (VIS), invånartjänster och vårdtjänster. De beskrivna
aktiviteterna antingen pågår eller planeras starta under 2017. Det är viktigt att ha
en aktiv dialog omkring vilka satsningar som behöver göras de kommande åren.
De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i linje med det pågående
arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för E-hälsa. Till
Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, Framtid 2027,
är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i
regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.




17.

Beslutsunderlag
§42 HSN Svar på motion – Digitalisering för framtiden
Förslag till beslut: Svar på motion - Digitalisering för framtiden
Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden, handlingsplan E-hälsa
Motion till Regionfullmäktige - Digitalisering för framtiden
Svar på motion – Virtuella besök på
ungdomsmottagningar 16RK2498
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit

Utskriftsdatum: 2017-06-01
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- att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via applikation på
ungdomsmottagningarna samt
- att detta projekt utvärderas efter 12 månader.
Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera
sätt. Det framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i
linje regionens planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att
använda nya digitala lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna
om det personliga mötet eftersom det har stor betydelse.
Ungdomsmottagningen ser ett behov av en balans mellan det fysiska mötet och
digitala lösningar. I ett arbete med att utveckla virtuella besök är det därför viktigt
att identifiera rätt möten att ersätta med digitala lösningar. Motionen beskriver en
utveckling som är nödvändig för att möta kommande behov i befolkningen.
Detta kräver både kompetens och resurser. Att utveckla en applikation som
stödjer en ändamålsenlig kommunikation mellan vården och patienter är en
angelägen fråga. Men det är också en kostsam utvecklingsprocess i synnerhet för
en mindre region.
För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar Region Kronoberg med SKL
och Inera. Det blir därför angeläget att följa och att implementera lösningar som
samarbetet resulterar i. Innan regionen tar ställning till att genomföra egna
pilotverksamheter bör vi först ta del av erfarenheter och resultat från de pågående
pilotverksamheter avseende digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående
arbetet inom Cambio Cosmic kommer även att stödja utvecklingen av
videomöten.



18.

Beslutsunderlag
§26 HSN Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Förslag till beslut: Svar på motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Motion om virtuella besök på ungdomsmottagningarna.
Svar på motion – Mammografi även för kvinnor över
74 år 17RK165
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att även kvinnor över 74 år
inkluderas i mammografiscreeningen i Region Kronoberg och att utökningen
sker från 2018.

Utskriftsdatum: 2017-06-01
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Den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år för mammografiscreening i Region
Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen för mammografi. Bedömningen
av verksamhetscheferna för bild- och funktionsmedicin och kirurgkliniken är att
undersökningar på friska kvinnor måste vara evidensbaserad varför åldersgränsen
i nuläget inte bör ändras.


19.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år
Motion - Mammografi även för kvinnor över 74 år
Svar på motion – Prostatacancercentrum i Region
Kronoberg 17RK467
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra
utredning och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser.
Återrapport årsskiftet 2017/2018. Motionen anses därmed besvarad.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg succesivt ska
bygga upp ett Prostatacancercentrum i syfte att förbättra omhändertagandet av
prostatacancerpatienter. Motionären beskriver i motionen att prostatacancer är
den vanligast förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen
för män. Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat
omhändertagande men med de standardiserade vårdförloppen medfört att
provsvar och väntetiderna till operation har kunnat kortas vilket är glädjande
menar motionären. För att ytterligare samordna och stärka vården vill Suzanne
Frank bygga upp ett Prostatacancercentrum som, i likhet med Bröstenheten för
bröstcancer, kan samla all kompetens och få till stånd en effektiv och trygg vård
för patienter med prostatacancer.
Verksamhetschefen på kirurgkliniken har tillsammans med patientprocessledare
prostatacancer och sektionsledare urologi lämnat synpunkter på motionen.
Sammanfattningsvis kan sägas att de delar motionärens problemformulering
kring prostatacancervården och är positiva till ett Prostatacancercentrum. Men
eftersom storleken på Region Kronoberg, de organisatoriska förutsättningarna
och de resurser som är tillgängliga önskar de att skapa ett sammanhållet
Cancercentrum Kronoberg istället för att det finns många små diagnosspecifika
centra. De samlade resurserna ger förutsättningar för snabb utredning och
behandling av större delen av all cancer i regionen som kan samordnas och
prioriteras inbördes. Detta skulle också kunna samordnas med tankarna på en
mer sammanhållen onkologisk vård vid sjukhusen.
Utskriftsdatum: 2017-06-01

Page 17 of 496

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-06-01

Föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att
ytterligare förbättra utredning och behandling av såväl prostatacancer som andra
cancerdiagnoser.


20.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Svar på motion - Ta fram en policy för
återanvändning av utrustning 16RK2403
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att "Riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål inom
Region Kronoberg" inte ska omfatta avyttring av ambulanser, vilka är föremål för
försäljning samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en
policy för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre
använder så att utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till
användning i hjälpbehövande länder.
Regionfullmäktige återremitterade ärende § 50/17 för översyn av hur den
framtagna riktlinjen kan utvidgas till att även omfatta ambulanser.




21.

Beslutsunderlag
Motionssvar Policy för bortskänkande av utrustning rev efter återremiss
§50 RF Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
§79 RS Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
Remissyttrande – Trafikanalys rapport 2017:1 Ny
målstyrning för transportpolitiken 17RK693
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
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att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Näringsdepartementet senast den
19 juni 2017.
Region Kronoberg delar Trafikanalys uppfattning att de befintliga preciseringarna
på ett relativt bra sätt konkretiserar och definierar hur de transportpolitiska målen
ska tolkas och förstås.
Region Kronoberg delar även Trafikanalys uppfattning att preciseringarna är för
många för att fungera effektivt i målstyrningen och de blir för vitt omfattande för
att ge en tydlig bild av regeringens prioriteringar för politiken.
Region Kronoberg anser att Trafikanalys förslag, innebärande att, begreppet
preciseringar utgår och ersätts av transportpolitiska prioriteringar, är ett bra
förslag som rätt använt kan leda till en ökad tydlighet inom transportpolitiken.





22.

Beslutsunderlag
RS Missiv Remissvar preciseringsoversyn
RS Remissvar preciseringsoversyn
Remissmissiv - Trafikanalys preciseringsöversyn
Remiss - Rapport 2017 1 Ny målstyrning för transportpolitiken
Remissyttrande – Samråd över fördjupad
översiktsplan för Åseda samhälle 17RK892
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar
till Uppvidinge kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Uppvidinge kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg är sammantaget positiva till förslaget till fördjupad
översiktsplan för Åseda samhälle. Planförslaget belyser flera sociala och
miljömässiga värden. Region Kronoberg anser dock att barnperspektiv,
jämställdhet, jämlikhet och integration kan ges större utrymme i planen. Region
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Kronoberg har också några mindre synpunkter angående förutsättningar för
kollektivtrafik.





23.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut remissyttrande, samråd fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle
Remissyttrande- samråd fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle
Remissbrev - Samråd - FÖP Åseda samhälle
Samrådsutgåva - FÖP Åseda samhälle
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
17RK714
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg revision 01
KSA 9-2017 samt
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp
fastställs när investering är fullgjord.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande
beslut.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige). I KSA:s förbundsordning 15 § anges att
kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor
utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Regionfullmäktige beslöt § 47/17 i ärende om förbundsordning och utlåning av
medel för investering av ambulansflyg. Den reviderade förbundsordningen för
Svenskt Ambulansflyg innebär att en ny prismodell används. Regionfullmäktiges
tidigare beslut om att uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor
(600 000 000 kronor) enligt 2015 års prisnivå ska enligt den reviderade
förbundsordningen räknas upp med 3 % årligen, varför Region Kronobergs andel
höjs i förhållande till tidigare beslutad summa. Beslutet innebär att den nya
prismodellen gäller från 1 januari 2018.
För att den reviderade förbundsordningen ska börja gälla krävs likalydande beslut
hos övriga medlemmar i kommunalförbundet.

Utskriftsdatum: 2017-06-01
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24.

Beslutsunderlag
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Protokoll KSA Förbundsfullmäktige 2017-04-06
Förbundsordning revision 01 KSA 9-2017
Sammanträdesplan 2018 17RK876
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan 2018 för regionfullmäktige, regionstyrelsen,
nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.
Sammanfattning
Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2018 i enlighet
med upprättad handling.



25.

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2018 för Region Kronoberg
Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2018 RF
Informationsärende - Lägesrapport för FoUberedningen 2017 16RK2514
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionstyrelsens sammanträde redovisas en lägesrapport över FoUberedningens arbete under 2017 av beredningens ordförande.

26.

Informationsärende - Revideringar i ny kommunallag
15RK852

Utskriftsdatum: 2017-06-01
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Sammanfattning
Information redovisas om ändringar i den nya kommunallagen, som träder i kraft
den 1 januari 2018.
Föredragande

Anna Widströmer, regionjurist

27.

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendet i korthet
Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten 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
 17RK4-19 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 19/2017, Remissyttrandesamråd detaljplan Moheda 4:113, Moheda tätort, Alvesta kommun (17RK947)

28.



17RK4-20 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 20/2017, Remissyttrandegranskning detaljplan för Strömsborg 9, Räppe, Växjö Kommun



17RK24-4 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 4/2017- Beslut om anställning och
lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2017-04-01-2017-04-30



17RK1-6 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 6/2017: Fördelning av bidrag för
2017 till politiska ungdomsorganisationer enligt delegation



17RK12-16 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 16/2017: Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2017



17RK16-3 Regionjuristens delegationsbeslut nr 3/2017: Begäran om utlämnande av
kravspecifikation i upphandling gällande serviceterminaler (17RK1085)

Anmälningar för kännedom
Utskriftsdatum: 2017-06-01
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Ärendet i korthet
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i
Sverige, cirkulär 17:25 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)



15RK11-179 Beslut om förordnande av nya ledamöter till
viltförvaltningsdelegationen



16RK1433-10 Beslut från Tingsryds kommun angående Region
Kronobergs indelning i valkretsar

29.

Övriga beslutsärenden

30.

Övriga informationsärenden
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK699
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2017-05-17

Regionstyrelsen

Ombyggnad för specialisttandvården på CLV

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att byggnadsinvesteringen uppgår till 35 miljoner kronor och belastar
investeringsbudgeten för 2017-19
att utrustningsinvesteringen uppgår till 9 miljoner kronor och konstnärlig
utsmyckning med 350 000 kronor belastar investeringsbudgeten för 2018-19 samt
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning

Sammanfattning
Idag finns delar av specialisttandvården (sjukhustandvården och käkkirurgin) på
CLV-området i hus Q2. Byggnaden kommer att rivas för att bereda plats för en
nybyggnad av hus L. Beslut om rivning av hus Q2 är fattat i RS §276 2016-12-13.
Den tänkta placeringen av de nya lokalerna är hus D plan 9. I den nya lokalen för
specialisttandvården kommer även pedodontin att placeras, som idag finns på
Klostergatan, vilket möjliggör en omdisponering av verksamheten där. Totalt blir
det 10 behandlingsrum samt 2 operationsrum för käkkirurgin i hus D plan 9. Ytan
uppgår till ca 1 000 m2 .
Ombyggnadsarbetet kan påbörjas hösten 2017 och färdigställs i början av 2019.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Ombyggnad av specialisttandvården på Centrallasarettet Växjö
Sida 1 av 1
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK699
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2017-05-17

Ombyggnad för specialisttandvården på Centrallasarettet
Växjö
Idag finns delar av specialisttandvården (sjukhustandvården och käkkirurgin) på
CLV-området i hus Q2. Byggnaden kommer att rivas för att bereda plats för en
nybyggnad av hus L. Beslut om rivning av hus Q2 är fattat i RS §276 2016-12-13.
Den tänkta placeringen av de nya lokalerna är hus D plan 9. Lokalen används idag
till familje-BB samt vissa provisorier. Familje-BB kommer att flyttas till plan 7
(tidigare avdelning 13 är placerad i hus I) som är ledigt för närvarande. Avdelning
33 som är på plan 8 kommer att flytta till hus F (medicinavdelningar) och därmed
blir planet tillgängligt under byggskedet samt kan användas till annan verksamhet
därefter. Omflyttningar av verksamheter med tillhörande provisorielösningar
påbörjas sommaren 2017.
I den nya lokalen för specialisttandvården kommer även pedodontin att placeras,
som idag finns på Klostergatan, vilket möjliggör en omdisponering av
verksamheten där. Totalt blir det 10 behandlingsrum samt 2 operationsrum för
käkkirurgin i hus D plan 9. Ytan uppgår till ca 1 000 m2 .
Ombyggnadsarbetet kan påbörjas hösten 2017 och färdigställs i början av 2019.
Byggnadsinvesteringen uppgår till 35 miljoner kronor.
Utrustningsinvesteringen uppgår till 9 miljoner kronor.
Konstnärlig utsmyckning tillkommer med 350 000 kronor. Kulturnämnden
beslutar om urval av konst inom anslaget.

Conny Axelsson
Fastighetschef
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK929
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2017-05-17

Regionstyrelsen

Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att uppdraget från regionstyrelsen till regiondirektören att ta fram minst 2
alternativ till investeringsbeslutsunderlag därmed är verkställt.
att uppdra åt regiondirektören att genomföra risk- och sårbarhetsanalys för
alternativ 1 och 2 tillsammans med berörda verksamheter och redovisa detta för
regionstyrelsen hösten 2017.
att uppdra åt regiondirektören att genomföra nybyggnad av ambulansgarage vid
nuvarande hus 7F på lasarettsområdet inom investeringsbudget för 2017-2018.

Sammanfattning
Regionstyrelsen uppdrog § 277/16 till regiondirektören att ta fram minst 2
alternativ till investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid
Ljungby lasarett, där en allsidig belysning av möjligheterna i hus 1H, 1C, 1K och
1D görs i syfte att skapa ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde,
avseende ambulans/akutverksamheten, operationsverksamhet och
röntgenverksamhet. De olika alternativen bör belysa ambulansverksamhetens
lokalisering, utryckningsvägar och lokalbehov. Företrädare för verksamheterna ska
beredas delta i processerna.
Beredning av alternativ
I arbetet med inriktningsbeslut för Ljungby lasarett har respektive berörd
verksamhet lämnat behovsunderlag via centrumchef till planeringsdirektören. Efter
förslagets framtagande genomförs information till regionledning därefter berörda
centrumchefer och vidare i linjen för de berörda verksamheterna innan beslut i
regionstyrelsen.
Alternativ 1

Alternativ 1 avser nybyggnad för akutkliniken/ambulansen och
operation/sterilcentralen väster om hus 1C där akut och ambulans placeras på plan
3 och 4 samt operation och sterilcentral placeras på plan 5 och 6. Detta innebär
bland annat att nuvarande pre-OP och scopi i hus 1C plan 5 flyttas till 1D plan 5.
Alternativ 1 innebär att nuvarande entré m.m. i hus 1H rivs och ambulans och
akutkliniken får en lång och omfattande störning under byggperioden.

Sida 1 av 2
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Alternativ 2

Alternativ 2 innebär nybyggnad för akutkliniken/ambulansen och
operation/sterilcentralen öster om hus 1D där akut och ambulans placeras på plan
2 där nuvarande öronmottagning finns. Plan 3 i tillbyggnaden blir personallokaler
för akuten och ambulansen och plan 4 kan ge utrymme röntgens tunga utrustning
som finns i hus 1C idag samt personallokaler för operation och sterilcentral.
Operationssalar med tillhörande yta placeras i tillbyggnaden på plan 5 med högre
våningshöjd och sterilcentralen placeras i nuvarande operationslokaler i hus 1D
plan 5. På plan 6 i hus 1D kan öronmottagningen placeras. Nuvarande ambulans
och akutkliniken berörs ej i byggskedet utan kan flytta när de nya lokalerna är
färdigställda. Nuvarande ambulanshall kan i framtiden användas som
sjukbilsangöring och likbilsangöring och nuvarande akutentré kan användas för
visningsrum mm.
Ambulansgarage som ersättning till nuvarande förhyrning vid Solrosen kan skapas
vid nuvarande garage hus 7F, vilket innebär att nuvarande garage/förrådsytor för
fastigheter minskas. Detta gäller för båda alternativen.
Nybyggnadsytan är ungefär lika för de båda alternativen och ombyggnadsytan ökar
i alternativ 2 pga. öronmottagningens flytt. Totalt bedöms alternativ 2 att ge ca 25
miljoner kronor högre byggnadsinvestering (200 resp. 225 mkr), men
provisoriekostnaden bedöms bli lägre.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett med
bilagor alternativ 1 och 2 samt ambulansgarage/tvätthall

Sida 2 av 2
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Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett
Bakgrund
I generalplanen från maj 2013 redovisas ett behov av investeringar i lokaler som
berör klinisk kemi, vårdavdelning med 1 och 2-patientrum, samordning operation
och sterilcentral, samordning akutkliniken och ambulansen samt mottagningar
och administration.
Inriktningsbeslut april 2015 omfattande bland annat: 4 vårdavdelningar inom
nuvarande avd 3, 4, 5 och 6 samt tillbyggnad för ambulansverksamhet i anslutning
till akutmottagningen och samordnad operation och sterilcentral på plan 5.
I samband med beslut av ombyggnad av vårdavdelningar på regionstyrelsen i
december 2016 gavs uppdraget till regiondirektören att ta fram minst 2 alternativ
till investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid Ljungby
lasarett, där en allsidig belysning av möjligheterna i hus 1H, 1C, 1K och 1D görs i
syfte att skapa ett effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde, avseende
ambulans/akutverksamheten, operationsverksamhet och röntgenverksamhet. De
olika alternativen bör belysa ambulansverksamhetens lokalisering,
utryckningsvägar och lokalbehov. Företrädare för verksamheterna ska beredas
delta i processerna.
I arbetet med inriktningsbeslut för Ljungby lasarett har respektive berörd
verksamhet lämnat behovsunderlag via centrumchef till planeringsdirektören.
Efter förslagets framtagande genomförs information till regionledning därefter
berörda centrumchefer och vidare i linjen för de berörda verksamheterna innan
redovisning för regionstyrelsen. I det fortsatta arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys kommer delaktigheten att tillgodoses.
Nuläge
Klinisk kemi

Ombyggnad av befintlig avdelning är genomförd i hus 1B plan 2. Beslut i
regionstyrelsen december 2014 och färdigställd i april 2017. Under ombyggnaden
har hus 1D plan 6 använts som provisorisk lokal.
Vårdavdelningar

Nuvarande vårdavdelningar är placerade i hus 1B/1F på plan 3 till 6.
Avdelningarna byggdes i slutet av 1980-talet och investeringen som skrivs av på
30 år är avskriven i slutet av 2010-talet. Hus 1B är en äldre byggnad och
omdisponering av bärande väggar samt håltagning i bärande väggar kan endast
göras i begränsad omfattning. 1F-delen som byggdes ny i slutet av 1980-talet har
en flexibel pelarstomme.
Beslut i regionstyrelsen december 2016 för ombyggnad av 4 vårdavdelningar med
totalt 81 vårdplatser. Under byggskedet blir det utflyttning av en avdelning till
provisorisk vårdavdelning i hus 1D plan 6.
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Akutkliniken och ambulansen

Nuvarande akutklinik byggdes om senast 2012/13 där bland annat ny
entréfunktion skapades till akutmottagningen/jourläkarcentralen i hus 1H. I
anslutande ambulanshall finns plats för två parallella avlastningar/uppställningar.
Akutkliniken i övrigt finns i hus 1C plan 3 som är mycket begränsad för
ombyggnader. I anslutande hus finns medicinmottagningen (1K) och
kirurgmottagningen (1D). Avskrivningen för den senaste ombyggnaden löper på
20 år. Ambulansen personalutrymme mm finns idag i hus 1A plan 2. Ambulansen
har idag garageplatser i separat byggnad vid Solrosen på 235 m2 som hyrs av
Konab till en årshyra av 140 000 kronor + energikostnader. Nuvarande
hyreskontrakt löper till och med 2018-06-30 med 9 månaders uppsägning och 3
års förlängning.
Operation och sterilcentral

Nuvarande operationsavdelning i hus 1D plan 5 byggdes om senast 2000/01 och
avskrivningen av investeringen löper på 30 år. Sterilcentralen finns i hus 1D plan
7 och emellan verksamheterna finns en inre sterilhiss. Hus 1D är en flexibel
byggnad med pelarstomme. Våningshöjden är begränsad och i samband med
påbyggnaden av hus 1K 2007/08 valdes en högre våningshöjd för
uppvakning/IVA-lokalerna, vilket innebär att en påbyggnad för plan 6 ej är
möjlig. I anslutning till lokalerna finns även pre-OP och scopirum hus 1C plan 5
vilket också byggdes om 2007/08.
Mottagningar, servicelokaler och administration

Övriga delar som kan beröras är mottagningar, servicelokaler och administrativa
delar på lasarettet. Bland annat finns idag lokalvården i källarlokaler som ej är
optimala för verksamheten.
Fackliga lokaler och övernattningsrum finns i hus 4A, vilket är en byggnad som
bör rivas i framtiden och ge möjlighet till utökade parkeringsytor.
Alternativ
Alternativ 1: Nybyggnad för akutkliniken/ambulansen och
operation/sterilcentralen väster om hus 1C

En tillbyggnad i anslutning till hus 1C där akut och ambulans placeras på plan 3
och 4 samt operation och sterilcentral placeras på plan 5 och 6. Detta innebär
bland annat att nuvarande pre-OP och scopi i hus 1C plan 5 flyttas till 1D plan 5.
Detta innebär att nuvarande entré mm i hus 1H rivs och ambulans och
akutkliniken får en lång och omfattande störning under byggperioden.
Tillbyggnaden kräver en detaljplanändring, men det bedöms ej vara något hinder i
en första dialog med Ljungby kommun. Parkeringsplatserna minskar totalt med 6
platser mot nuvarande. Ambulansens utryckningsvägar är desamma som idag.
Ambulansgarage som ersättning till nuvarande förhyrning kan skapas vid
nuvarande garage hus 7F, vilket innebär att nuvarande garage/förrådsytor för
fastigheter minskas.
Förslaget innebär viss tomställd yta. Förutom nuvarande personalutrymme för
ambulansen blir plan 6 samt del av plan 7 i hus 1D tillgängligt.
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Provisorie: Komplicerad lösning för akut och ambulans under hela byggtiden. För
operations- och sterilverksamheten blir störningen begränsad, däremot berörs
pre-OP och scopi av ombyggnad.
Alternativ 2: Nybyggnad för akutkliniken/ambulansen och
operation/sterilcentralen öster om hus 1D

En tillbyggnad som förlängning av hus 1D där akut och ambulans placeras på
plan 2 där nuvarande öronmottagning finns. Plan 3 i tillbyggnaden blir
personallokaler för akuten och ambulansen och plan 4 kan ge utrymme röntgens
tunga utrustning som finns i hus 1C idag samt personallokaler för operation och
sterilcentral. Operationssalar med tillhörande yta placeras i tillbyggnaden på plan 5
med högre våningshöjd och sterilcentralen placeras i nuvarande operationslokaler
i hus 1D plan 5. På plan 6 i hus 1D kan öronmottagningen placeras.
Nuvarande ambulans och akutkliniken berörs ej i byggskedet utan kan flytta när
de nya lokalerna är färdigställda. Nuvarande ambulanshall kan i framtiden
användas som sjukbilsangöring och likbilsangöring och nuvarande akutentré kan
användas för visningsrum mm. Parkeringsplatser minskas på framsidan men kan
utökas vid nuvarande akuten vilket innebär en total ökning med 6 platser mot
nuvarande. Ny utryckningsväg för ambulansen skapas genom ny infart från
Klockaregårdsgatan. Besökande till akuten/jourläkarcentralen korsar ej
ambulansens utryckningsväg.
Ambulansgarage löses på samma sätt som ovan.
Förslaget innebär viss tomställd yta. Förutom nuvarande personalutrymme för
ambulansen blir även gamla akuten och delar av röntgen tillgängligt samt delar av
källarplan och sterilcentralen. Detta ger möjlighet för expansion av intilliggande
verksamheter i nuläget och en framtida ersättning av hus 1C underlättas när det ej
blir ”inbyggt”.
Provisorie: Ny lokal för öron är ej tillgänglig i nuläget eftersom den används för
provisorisk vårdavdelning. Ett alternativ kan vara att placera mottagningen i
modul under byggtiden. För operations- och sterilverksamheten blir det
störningar, men de nya operationssalarna kan färdigställas innan de gamla tas ur
drift.
Mottagningar, servicelokaler och administration

Förslagen innebär viss påverkan på befintliga mottagningar. Lösningar genom
omdisponeringar inom befintliga lokaler bedöms vara möjlig, vilket även
innefattar administrations- och servicelokaler. Detaljerat förslag för detta tas fram
efter inriktningsbeslut för akutklinik/ambulans och operation/sterilcentralen.
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Ytredovisning
I detta skede har översiktliga ytredovisningar av berörd yta i m2 gjorts utifrån
lokalbehovet som beskrivs i förslaget ovan, vilket ger 2 alternativ.
Alternativ 1

Akutklinik/ambulans och
operation/sterilcentral väster om
hus 1C

nybyggnad

4 951

ombyggnad

1 944

Tillgänglig yta *

totalt

6 895

1 417

*) Den tillgängliga ytan avser hus 1A plan 2 och 1D plan 6 och 7.
Alternativ 2

Akutklinik/ambulans och
operation/sterilcentral öster om hus
1D

nybyggnad

4 920

ombyggnad

2 721

Tillgänglig yta *

totalt

7 641

1 524

*) Den tillgängliga ytan avser hus 1A plan 1 och 2, 1C plan 3 och 4, 1D plan 1 och
7.
Fastighetsekonomi
Utifrån ovanstående ytor har översiktlig investeringsbedömning och
driftkostnadspåverkan gjorts för de båda alternativen.
Alternativ 1

Investeringsbedömning:

200 miljoner kronor (exkl utrustning)

Driftkostnadsökning:

16 miljoner kronor/år

Nedskrivning av tidigare investering:

6 miljoner kronor (engångsbelopp)

Provisoriekostnader:

Tillkommer

Ombyggnad tillgänglig yta:

Tillkommer

Alternativ 2

Investeringsbedömning:

225 miljoner kronor (exkl utrustning)

Driftkostnadsökning:

18 miljoner kronor/år

Nedskrivning av tidigare investering:

3 miljoner kronor (engångsbelopp)

Provisoriekostnader:

Tillkommer

Ombyggnad tillgänglig yta:

Tillkommer

Fortsättning
För båda alternativen gäller följande:
Beträffande ambulansgarage kan det ses som ett eget projekt med genomförande
under 2018 med en viss förlängning av nuvarande hyreskontrakt.
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Vid en jämförelse mellan alternativen kan flera fördelar ses med alternativ 2 men
även vissa nackdelar där alternativ 1 kan vara bättre. För vidare utredning av detta
föreslås en risk- och sårbarhetsanalys för bedömning av de båda alternativen.
Risk- och sårbarhetsanalysen kommer att genomförs med delaktighet från berörda
verksamheter och redovisas till regionstyrelsen hösten 2017, vilket ger underlag
för inriktningsbeslut.
Efter inriktningsbeslut för nybyggnaden av ambulans/akut och operation/steril
krävs vidare utredning för ett investeringsbeslut under första halvåret 2018.
Därefter projektering cirka ett år och byggskede cirka två år.

Bilaga:

Redovisning av alternativ 1 och 2 planmässigt över Ljungby lasarett
Förslag ambulansgarage/tvätthall vid hus 7 på Ljungby lasarett
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK186
Handläggare: Anna Tschannen och Sandra Stern, Vårdstöd
Datum: 2017-05-08

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
Att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet
med bilagor 2- 5.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 207/16 att ytterligare förändringar av taxor och avgifter
inom hälso- och sjukvården hänskjuts för beredning och beslut juni 2017 avseende
taxor och avgifter 2018.
Som led i beredningen av Region Kronoberg budget 2018 med flerårsplan 20192020 har en översyn genomförts av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården.
Bidrag och egenavgifter för hjälpmedel inom hälso- och sjukvården för 2018
bereds inför slutligt beslut i regionfullmäktige i november 2017.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2)

Förslag till avgiftsförändringar från 1 januari 2018:
 Att höja påminnelseavgiften från 50 kronor till 60 kronor (motsvarar en
intäktsökning på ca 90 000 kronor)
 Att höja inkassoavgiften från 160 kronor till 180 kronor (motsvarar en
intäktsökning på ca 70 000 kronor)
 Att behålla ersättningen till patienter för utlägg vid inställt besök som
vården kunnat förutse med 800 kronor.
Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 3)



Inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4)



En helhetsöversyn av regelverket för tekniska hjälpmedel och bidrag
inklusive perukbidrag samt patienter med diagnoserna Afaki och
Keratoconus presenteras hösten 2017.

Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK186
Handläggare: Anna Tschannen och Sandra Stern, Vårdstöd
Datum: 2017-05-08

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom
(bilaga 5)

Förslag till förändringar från 1 januari 2018
 Att behålla avgiften 150 kronor för anhörigs övernattning på familje BB.
 Att läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godmanskap blir
avgiftsfritt. Intyget kostar för närvarande 375 kronor (motsvarar en
intäktsförlust på ca 38 000 kronor).

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga 1: Rapport - Översyn Taxor och avgifter
Bilaga 2: Avgifter för öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 3: Avgifter i slutenvård
Bilaga 4: Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 5: Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom

Sida 2 av 2
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Region Kronoberg
Hälso- och sjukvård
Anna Tschannen
Sandra Stern
Vårdstöd

Översyn Taxor och avgifter
1. Påminnelse- och inkassoavgift
Nuvarande avgift för påminnelse- och inkassoavgift är 50 kronor respektive 160
kronor. Sen år 2013 ändrades maxbeloppet för lagstadgad påminnelseavgift till 60
kronor och maxbeloppet för lagstadgad inkassoavgift till 180 kronor.
Region Kronobergs påminnelse- och inkassoavgift skiljer sig från SVEA
Ekonomis andra kunders avgift då övriga kunder valt att höja till maxbeloppet för
lagstadgad avgift. I och med differentierad avgift gentemot SVEA Ekonomis
andra kunder medföljer frågor om avgifterna då beloppen inte längre är
igenkännande för kunderna.
Intäkten för påminnelse- och inkassoavgiften tillfaller Region Kronoberg.
Intäkten för påminnelser år 2016: ca 440 000 kronor
Intäkten för inkasso år 2016: ca 580 000 kronor
Vid en höjning av påminnelse- och inkassoavgift skulle det innebära en
intäktsökning.
Intäktsökning
Påminnelser

Ca 90 000 kronor

Inkasso

Ca 70 000 kronor

Summa

Ca 160 000 kronor

Förslag till beslut:
Att höja påminnelse- och inkassoavgift till 60 kronor respektive 180 kronor.
Vi föreslår att höjningen sker i samband med införandet av det nya
ekonomisystemet 2018-01-01.

a01b58ec-388c-46e8-845219cf4575b6a9.docx
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2. Ersättning om patienten blir utan vård
Om en planerad operation, undersökning eller behandling ställs in kan patienten
idag få ersättning för de utlägg patienten haft med max 800 kronor per tillfälle. En
förutsättning för att få ersättning är att vården uteblivit till följd av
”omständigheter som borde ha kunnat förutses av vårdpersonalen”. Om det sker
en större olycka med oväntade akutfall får patienten ingen ersättning.
I efterhand kan patienten begära ersättning för verifierade utlägg med högst 800
kronor vid uppvisande av kvitto eller liknande som styrker kostnaderna.
Utredningen gjordes i syfte att se om ersättningen var rimlig eller om beloppet
skulle sänkas eller höjas.
Förslag till beslut
Att behålla beloppet för ersättningen med 800 kronor.
Vi har inte fått några indikationer från verksamheten eller patienter att
ersättningen är för låg eller för hög, därför föreslås att ersättningen kvarstår med
max 800 kronor.

3. Anhörigs övernattning på familje BB
Nuvarande avgift för anhörigs övernattning på familje BB är 150 kronor per
övernattning.
År 2015 hade Region Kronoberg 2 637stycken övernattningar och år 2016 hade
Region Kronoberg 2 513 stycken övernattningar vilket innebär en intäkt på
395 550 kronor år 2015 respektive 376 950 kronor år 2016.
Utredningen gjordes för att se huruvida avgiften ska kvarstå på 150 kronor per
övernattningen eller om anhörigs övernattning på familje BB ska vara avgiftsfritt.
Förslag till beslut:
Att behålla avgiften för anhörigs övernattning på familje BB då intäkten är
betydande och skulle vara en märkbar intäktsförlust.
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4. God man och förvaltare
Nuvarande avgift för ett läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av
godmanskap är 375 kronor. Region Kronoberg har ingen avgift för läkarintyg för
utredning om anordnande av förvaltarskap. Vid utförandet av både läkarintyg för
utredning i ärende om anordnad av godmanskap och läkarintyg för utredning om
anordnande av förvaltarskap tas en besöksavgift ut.
Den som blir utsedd till god man företräder och hjälper medborgaren i olika
frågor som har med medborgarens ekonomi att göra samt se till att medborgaren
får de insatser och ersättningar som medborgaren har rätt till. Till skillnad från
godmanskap kan ett förvaltarskap vara en tvångsåtgärd. En förvaltare får
medborgaren om det bara är absolut nödvändigt och då förlorar även sin
rättshandlingsförmåga.
År 2015 skrev Region Kronoberg 71 stycken intyg för godmanskap och år 2016
skrevs 101 stycken intyg för godmanskap vilket innebär en intäkt på 26 625
kronor år 2015 respektive 37 875 kronor år 2016.
Utredningen som gjorts var för att se huruvida avgiften för läkarintyget för
anordnande av godmanskap ska kvarstå eller bli avgiftsfri.
Förslag till beslut:
Att avskaffa avgiften för läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av
godmanskap men att besöksavgiften kvarstår för båda anordnande av
godmanskap och förvaltarskap.
Att avgiftsfria läkarintyg för anordnande av godmanskap gör att alla medborgare
har möjlighet till en god man utan att kostanden för intyget för anordnande av
godmanskap blir en avgörande faktor. Det är även fördelaktigt att hanteringen för
godmanskap är densamma som intyg för anordnande av förvaltarskap då det kan
vara problematiskt för vårdpersonalen att veta om medborgaren ska ha en god
man eller förvaltare.
Vi föreslår att förändringen sker 2018-01-01.
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Region Kronoberg
Sandra Stern
Anna Tschannen

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2018, gällande tills vidare.

1 Patientavgifter i öppen vård...........................................................................................2
2 Besök - tillämpningsregler.............................................................................................3
Sammanhängande besök...................................................................................................3
Receptförnyelse, i samband med sjuksköterskebesök ..................................................3
Besök hos flera vårdgivare inom en vårdenhet .............................................................3
Flera läkarbesök inom 24 timmar....................................................................................4
Öppenvårdsbesök som samma dygn leder till inskrivning i sluten vård ...................4
Avgiftsfria besök ................................................................................................................4
Avgiftsfria besök enligt lag...........................................................................................4
Övriga avgiftsfria besök................................................................................................4
3 Provtagning ........................................................................................................................6
I samband med besök........................................................................................................6
Mellanliggande provtagning..............................................................................................6
Patient från läkare utan offentlig finansiering................................................................6
Undantag, då avgift ej ska tas ut: .....................................................................................6
4 Grupptaxa/ halv avgift....................................................................................................8
5 Tekniska hjälpmedel .......................................................................................................8
6 Tandvård .............................................................................................................................9
Högkostnadsskydd.............................................................................................................9
Uteblivandeavgift ...............................................................................................................9
Tandvård för personer från andra länder.....................................................................10
Tandvård för asylsökande m.fl. .....................................................................................10
7 Högkostnadsskydd ........................................................................................................11
Högkostnadsskydd – sjukvård .......................................................................................11
Vad är högkostnadsskydd?.........................................................................................11
Vad ingår i högkostnadsskyddet?..............................................................................11
Vad ingår inte i högkostnadsskyddet? ......................................................................11
Högkostnadskort och Frikort....................................................................................11
Köp av frikort ..............................................................................................................12
Makulering av faktura .................................................................................................12
Högkostnadsskydd för patienter från andra landsting ..........................................12
Högkostnadsskydd – läkemedel ....................................................................................12
8 Asylsökande m.fl. ...........................................................................................................13
9 Personer från andra länder ..........................................................................................14
Personer från EU/EES ..................................................................................................14
Nödvändig vård ...........................................................................................................14
EU-kort.........................................................................................................................14
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Personer från länder utanför EU/EES ........................................................................15
10 Sjukvård för utlandssvenskar ....................................................................................16
Utlandssvenskar från EU/EES .....................................................................................16
Utlandssvenskar från länder utanför EU/EES...........................................................16
Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer och utsända personer.............................16
11 Uteblivna tidsbeställda besök ...................................................................................17
12 Avgiftsbefrielse ..............................................................................................................18
13 Betalning .........................................................................................................................19
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1 Patientavgifter i öppen vård
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Äldre har avgiftsfri öppenvård från och med den dagen de fyller 85 år.
Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20 till den dagen patienten fyller 85 år.
Patientavgift vid vårdkontakt med läkare (även vid hembesök)

Avgift

Läkarbesök inom vårdvalet (exkl. jourläkarcentral), oavsett specialitet och öppethållande.

150 kr

Allmänläkare

150 kr

Övriga specialister

300 kr

Besök vid jourläkarcentral och akutmottagning (Växjö och Ljungby)

300 kr

Tilläggsavgift vid första remissbesöket från allmänläkare/läkare inom vårdvalet. (För
vidareremisser och återbesök tas alltid full avgift ut)

150 kr

Dagsjukvård exkl. kost oavsett vårdgivare

300 kr

Förlängning av sjukintyg/annan rådgivning per telefon (telefonkonsultation av sådan
omfattning att den kan anses ersätta ett personligt besök).

100 kr

Grupptaxa, primärvård (halv patientavgift)

75 kr

Grupptaxa, länssjukvård (halv patientavgift)

150 kr

Läkarbesök inom mödrahälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Läkarbesök inom barnhälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Receptförskrivning

0 kr

Förskrivning av hjälpmedelskort

0 kr

Patientavgifter vid vårdkontakt annan vårdgivare än läkare (sjukvårdande behandling)
(även vid hembesök)

Avgift

Sjuksköterska, allmän och med specialinriktning/undersköterska (gäller alla vårdformer)

100 kr

Annan vårdgivare (avser arbetsterapeut, dietist, fotvårdsterapeut,
hörselvårdsassistent/audionom, kurator, logoped, oftalmologassistent, ortopist, psykolog,
psykoterapeut och sjukgymnast m.fl.)

100 kr

Dagsjukvård exkl. kost oavsett vårdgivare

300 kr

Grupptaxa

50 kr

Besök inom mödrahälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Besök inom barnhälsovården (ej sjukdom)

0 kr

Måltider

Avgift

Patient: Lunch/middag (avgiften motsvarar personalpris exkl. moms)

70 kr

Anhörig: Frukost

30 kr

Anhörig: Lunch/middag

70 kr

Anhörig: Kvällsmål

56 kr

Övriga avgifter (även vid hembesök)

Avgift

Utprovning av tekniska hjälpmedel

0 kr

Hembesökstillägg

0 kr

Provtagning

100 kr

Cytostatikabehandling (gäller såväl på mottagning som i hemmet)

300 kr

Dialysbehandling

300 kr

Strålbehandling

300 kr

Blodtransfusion (onkologmottagningen)

300 kr

Videomöten som ersätter ett fysiskt besök (virtuella besök)

100 kr

Röntgenundersökning

0/150/300 kr
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2 Besök - tillämpningsregler
Sammanhängande besök
Patientavgiften vid ett öppenvårdsbesök skall enligt lagen om allmän
försäkring (AFL 2, Förordning 1984:908 § 8) omfatta:
”…samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning,
provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av
läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt förbands- och
annat förbrukningsmaterial”
Följande tillfällen räknas också som sammanhängande besök, där endast
en patientavgift betalas:
 Besök som enbart avser en åtgärd som normalt skulle ha ingått i
ett annat besök. (T.ex. då en röntgenundersökning av praktiska
skäl görs dagen efter akutbesök på jourtid, eller provtagning i
förväg för att analysen ska vara klar till följande besök.)
 Åtgärder i direkt anslutning till en poliklinisk operation – som
provtagning dagarna före, och/eller återbesök direkt kopplade till
operationen för t.ex. omläggning – ska ingå som en del i den
polikliniska operationen och en avgift tas ut.
 De fall då ett sjuksköterskebesök övergår till att bli ett läkarbesök.
Då ska patienten inte betala full avgift för båda besöken, utan
”betalar upp sig” så att den totala avgiften för båda besöken
motsvarar den ordinarie patientavgiften för läkarbesök.
Receptförnyelse, i samband med sjuksköterskebesök
 I samband med sjuksköterskebesök ingår recept i besöket.
 Receptet ingår även i besök för sådana recept som är utanför
sjuksköterskans förskrivningsrätt och där läkare istället skriver erecept.
Besök hos flera vårdgivare inom en vårdenhet
 Om en patient under en dag besöker flera vårdgivare inom samma
vårdenhet, och för samma åkomma, tas bara en avgift ut.
 Besöker patienten både läkare och annan/andra vårdgivare är det
avgiften för läkarbesöket som ska tas ut, patienten betalar upp sig
till avgiften för läkarbesöket.
 Regeln gäller även då något/några av besöken sker hos en
vårdgivare inom de paramedicinska disciplinerna (arbetsterapeut,
dietist, kurator, logoped eller sjukgymnast/fysioterapeut), förutsatt
att det gäller samma åkomma.
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Flera läkarbesök inom 24 timmar
 Vid akuta återbesök inom 24 timmar och för samma sjukdom tas
ingen avgift för återbesöket. Det gäller även då återbesöket sker
på annan enhet, förutsatt att det gäller samma åkomma.
 Observera dock att vid flera läkarbesök inom 24 timmar, men för
olika åkommor, reduceras inte patientavgiften.
Öppenvårdsbesök som samma dygn leder till inskrivning i sluten
vård
 Patienten betalar för öppenvårdsbesöket, enligt gällande taxa,
även om besöket direkt leder till inskrivning i sluten vård.
Avgiftsfria besök
Avgiftsfria besök enligt lag

Sjukvårdshuvudmännen är enligt gällande lagstiftning ålagda att
tillhandahålla vissa åtgärder/besök utan särskild ersättning.
Åtgärder/besök inom ramen för
Smittskyddslagen (även första besöket/provtagningen om man misstänker
smitta) och lagen om ersättningar för viss födelsekontrollerande
verksamhet är avgiftsfria för vårdtagaren. Enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) är insatsen för råd och stöd
avgiftsfri.
Patientavgift får inte heller tas ut för öppen sjukvård av personer som
- är anhållna
- är häktade
- är intagna på kriminalvårdsanstalt
Övriga avgiftsfria besök

-

Specialistpsykiatriska patienter med avsaknad av sjukdomsinsikt
Tobaksavvänjning

Besök vid vård i livets slutskede (terminalvård)
Läkarbesök i hemsjukvård hos patienter i terminalvård är avgiftsbefriade
från och med den dag läkaren ger distriktssköterskan/sjuksköterskan rätt
att konstatera dödsfall.
Fria återbesök – antibiotika
Kostnadsfritt återbesök kan erbjudas patienter som söker för en infektion,
och det är tveksamt om antibiotika ska ges eller inte. Den nya
bedömningen ska göras inom en vecka, och gäller patienter som inte
blivit friska – och förutsatt att ingen antibiotika skrivits ut vid det första
besöket.
Enligt regionstyrelsens beslut gäller tillämpningen vid följande enheter:
- Mottagningar inom primärvården
- Barn- och ungdomsmedicinska klinikerna CLV och LL
- Öronklinikerna CLV och LL
- Infektionskliniken CLV
- Privata barn-, öron- och allmänläkarspecialister
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Besök under graviditet/kontroller efter förlossning
Besök inom mödrahälsovården eller på kvinnokliniken är avgiftsfria
under graviditeten, för patienter som är inskrivna i mödrahälsovården.
Det gäller även om en patient inskriven i mödrahälsovården uppsöker
vårdcentral för graviditetsrelaterade besvär.
Avgiftsfrihet gäller även för efterkontroll och för besök på grund av
graviditetsrelaterade besvär upp till tre månader efter förlossningen.
Hälsokontroll mammografi 40 - 74 år
Hälsokontroller mammografi som patienten automatiskt blir kallad till.
D.v.s. att avgiftsfriheten gäller den allmänna bröstkontrollen som alla kvinnor
från 40 till och med 74 års ålder regelbundet erbjuds att göra där syftet är att
hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge symtom.
Hälsokontroll gynekologiskt cellprov 23 – 60 år
D.v.s avgiftsfriheten gäller kvinnor i åldern 23-60 år. Cellprovskontroll var
tredje år för kvinnor mellan 23-50 år och vart femte år mellan 50-60 år.
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3 Provtagning
I samband med besök
När provtagning sker i samband med ett läkarbesök/besök hos
sjuksköterska ingår denna i besöket och någon särskild avgift tas ej ut.
Det gäller även om provtagningen skulle gälla en annan åkomma än den
som sjuksköterske-/läkarbesöket avsåg.
Mellanliggande provtagning
Vid s.k. mellanliggande provtagningar som sker utan samband med annat
besök hos läkare/sjuksköterska ska patienten betala patientavgift om 100
kr för provtagningen, oavsett om provtagningen avser en eller flera
åkommor.
Patient från läkare utan offentlig finansiering
När en patient kommer från en läkare som saknar offentlig finansiering
(privata läkare utan avtal eller ersättning enligt lag samt
företagshälsovården) ska patienten alltid betala 100 kr i
provtagningsavgift och provtagningen ligger utanför grunduppdraget.
Eventuellt frikort gäller inte för denna tjänst och betald avgift får inte
tillgodoräknas högkostnadsskyddet.
Observera att avgift för provtagning inte kan tas ut om det är personal
från annan huvudman som utför provtagningen, t.ex. då kommunens
personal utför provtagningen åt primärvården.
Undantag, då avgift ej ska tas ut:
 Provtagning som sker någon dag i förväg för att diagnos ska
kunna ställas vid efterföljande besök. Även provtagning som sker
i efterhand är kostnadsfri, om den inte kunnat ske som planerat,
inför eller samma dag som besöket. (För att provtagningen ska
anses ske i samband med besöket, ska den ske max 10 dagar före
eller efter besöket).
 Provtagning inför inskrivning i sluten vård, alternativt före
öppenvårdsoperation.
 Provtagning/undersökning där patienten har remiss från
läkemedelsdispensären.
 Provtagning på donator som sker inför operation. I de fall
patienten uppmanas göra vissa uppföljande provtagningar,
exempelvis efter donation av njurar, är dessa också gratis.
Förutsättningen är att provtagningen sker på begäran av läkare.
 Provtagning som sker på sjukvårdens initiativ, för att spåra en viss
smittkälla. Exempelvis då man i uppspårande syfte tar prover på
samtliga barn och personal på en förskola.
 Vid provtagning av flera medlemmar i en och samma familj för att
spåra viss smittkälla betalas endast en patientavgift, för övriga
inom samma familj är provtagningen avgiftsfri.
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Provtagning för Hepatit C, då det gäller patienter som kallats av
regionen för uppföljning på grund av att de riskerat att ha smittas i
samband med blodtransfusioner under tiden 1965 – 1991. Även
för patienter som inte kallats aktivt av regionen, men erhållit blod
före 1991 ska provtagningen vara avgiftsfri.
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4 Grupptaxa/ halv avgift
Huvudprincip:
Besök hos vårdgivare som sker i grupp om minst 5 personer ska
grupptaxa tillämpas. Halv patientavgift gäller.
 50 kr om vårdgivaren är annan än läkare
 75 kr om vårdgivaren är allmänläkare
 150 kr för övriga specialistläkare
Motsvarande avgift ska även tillämpas inom sjukgymnastiken vid s.k.
rehabiliteringsträning. Dessa besök ska vara ordinerade av
sjukgymnast/fysioterapeut, ingå som en del i patientens rehabilitering,
journalföras, utvärderas och följas upp. Här gäller högkostnadsskyddet
och ersättning för sjukresa (enligt gällande regler för sjukresor).
Observera att grupptaxa kan tas ut vid viss friskvård, men att
högkostnadsskydd och ersättning för sjukresor då inte gäller.
Bestämmelserna angående högkostnadsskydd och sjukresor gäller inte
heller vid s.k. friskvårdsträning där patienten genom att köpa träningskort
kan fortsätta att träna själv inom sjukgymnastikens lokaler.

5 Tekniska hjälpmedel






Utprovning av tekniska hjälpmedel är gratis. Utprovningen kan omfatta
ett eller flera besök. Samtliga dessa besök är avgiftsfria.
Ett förskrivet hjälpmedel betraktas som ett lån och ägs formellt av
regionen.
För vissa hjälpmedel och vid tidsbegränsade lån m.m. av
hjälpmedel, betalas en särskild egenavgift. Storleken på
egenavgiften varierar beroende på typ av hjälpmedel m.m.
Regionen tar ut en viss ersättning för förlust av hörapparater.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel ingår ej i
högkostnadsskyddet. Aktuella egenavgifter för tekniska
hjälpmedel redovisas i särskilt dokument ”Tekniska hjälpmedel”
som kan hämtas på webben under Taxor och avgifter. I övrigt
hänvisas till berörd enhet som handhar hjälpmedlet.
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6 Tandvård
Avgifter
Regionen har ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
för följande målgrupp:
– de som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för
– de som får hälso- och sjukvård i hemmet
– de som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
– de som bor i egen bostad och har motsvarande behov av vård,
omsorg eller service
Den uppsökande tandvården är kostnadsfri.
För nödvändig tandvård till ovannämnda målgrupper, tandvård som är
ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling samt tandvård för personer
med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning tillämpas motsvarande avgifterna i den öppna hälsooch sjukvården.
Följande avgifter gäller:




300 kr per behandlingstillfälle hos specialisttandläkare
150 kr per behandlingstillfälle hos allmäntandläkare
100 kr per behandlingstillfälle hos tandhygienist

För oralkirurgiska insatser som kräver sjukhusresurser (d.v.s.
behandlingen kräver samarbete mellan oralkirurg, specialister och olika
medicinska specialister) är avgiften 300 kr per besök. För övriga
oralkirurgiska åtgärder tillämpas tandvårdsförsäkringens regelverk.
Högkostnadsskydd
De avgifter som betalats enligt ovan, får även tillgodoräknas i
sjukvårdens högkostnadsskydd.
På de tandvårdskvitton som ingår i högkostnadsskyddet skall finnas
noterat/stämplat att det avser nödvändig tandvård alt tandvård som ett led
i en kortare sjukdomsbehandling.
Uteblivandeavgift
 Barn 150 kr
 Borttappad tandställning 300 kr
 Vuxen 350 kronor ≤ 30 min och 700 kronor ≥ 30 min
 Observera att för övrig tandvård som inte är frikortsgrundande
gäller andra avgifter och andra uteblivandeavgifter enligt gällande
tandvårdstaxa.
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Tandvård för personer från andra länder
- Personer bosatta i EU, Norge och Quebec betalar samma avgift
som bosatta i landstinget.
- Medborgare utanför EU betalar 100 %, här sker ingen
subventionering.

Tandvård för asylsökande m.fl.
Tandvård asylsökande m.fl.

Barn
Asylsökande vuxna
Tillståndslösa (gömda och
papperslösa)
Inneliggande på lasarett

Avgift

Asylsökande och tillståndslösa barn under 18 år har rätt till
motsvarande tandvård som barn födda i Kronoberg.
Asylsökande vuxna betalar 50 kr
Vuxna betalar som asylsökande
- Asylsökande med giltigt LMA-kort betalar ingen avgift
- Tillståndslösa betalar ingen avgift

Page 50 of 496

Sida 10 av 19

REGION KRONOBERG

7 Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd – sjukvård
Vad är högkostnadsskydd?





Högkostnadsskyddet är ett kostnadstak. Det innebär att en patient
under en 12-månadersperiod maximalt ska betala upp till angivet
högkostnadsskydd.
Högkostnadstaket för besök inom den öppna hälso- och
sjukvården är 1 100 kr.
Observera att asylsökande har särskilt högkostnadsskydd som
ersätts av Migrationsverket, därför tillämpas inte dessa regler för
dem.

Vad ingår i högkostnadsskyddet?








Patientavgifter för läkarvård, sjukvårdande behandling m.m. enligt
punkterna 1 – 4 ovan hos offentliga vårdgivare inom regionen.
Patientavgifter för läkarvård, sjukgymnastik mm hos privata
vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag.
Patientavgifter från besök hos privata vårdgivare med vårdavtal
med regionen (t.ex. läkare, barnmorska, naprapat och psykolog)
Patientavgifter för besök inom grunduppdraget hos privata
vårdcentraler inom vårdvalet.
Patientavgifter för den tandvård som omfattas av sjukvårdens
Patientavgift för hälsokontroll av stora kroppspulsådern

Vad ingår inte i högkostnadsskyddet?






Avgifter för intyg/utlåtande respektive åtgärder/undersökningar
utan samband med sjukdom
Hälsovård
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
Kommunal sjukvård

Högkostnadsskydd







Alla frikortsgrundande besök ska bokföras i e-frikortstjänsten
direkt vid besökstillfället, oavsett betalningssätt. Det innebär att en
faktura inte behöver vara betald för att patientens besök ska
bokföras i e-frikortstjänsten.
Alla enheter där man tar betalt, är skyldiga att föra in uppgifter i efrikortstjänsten.
Att föra in uppgifter i e-frikortstjänsten gäller även för besök som
utförts på annan mottagning, både inom som utom länet.
Frikort registreras i Cosmic vid det besök då patienten uppnår
högkostnadstaket. Patienten erhåller inget fysiskt frikort utan det
skickas endast om patienten efterfrågar det.
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Patienten måste själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd.
Om giltigt frikort inte finns registrerat i Cosmic, ska ordinarie
patientavgift faktureras. Patienten ska även informeras om att
fakturan makuleras mot uppvisande av frikort och kvittot på
patientavgiften vid den enhet där besöket skett.

Köp av frikort

Möjlighet att köpa ett frikort ska erbjudas dvs. att patienten betalar den
summan som återstår till 1100 kronor eller totalbeloppet, 1100 kronor.
Makulering av faktura

Om en patient kan uppvisa högkostnadskort/kvitton motsvarande 1 100 kr
kan obetalda räkningar makuleras under förutsättning:
- att de avser besök under den s.k. ”kvalificeringstiden” och
- att de inte gått vidare till inkasso, då måste kontakt tas med
Kundtjänst Vårdstöd (0470 – 58 96 50)
Uppfylls inte båda dessa kriterier ska räkningarna betalas.
Högkostnadsskydd för patienter från andra landsting/regioner

Högkostnadsskydd gäller även för patienter från andra landsting/regioner.
Frikort kan därför komma att utfärdas för patienter från andra
landsting/regioner i samband med besök inom Region Kronobergs
sjukvård. Då gäller följande:
- Vid utfärdandet av frikort gäller det högkostnadstak som gäller i
vårdlandstinget, alltså 1 100 kronor.
- Bestämmelser kring avgifter och kvalificerade besök kan variera
mellan landstingen, men i dessa fall är det alltid vårdlandstingets
regler som gäller.

Högkostnadsskydd – läkemedel
Högkostnadsskyddet för läkemedel uppgår till 2 200 kr och
administreras av apoteket. Då landstinget tagit över kostnadsansvaret för
läkemedel är det landstingets skyldighet att avgöra tvister om
tillämpningen av reglerna i ”Lagen om högkostnadsskyddet vid inköp av
läkemedel”. Eventuella ”överklaganden” ska skickas till
ekonomidirektören.
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8 Asylsökande m.fl.
När de som vårdas är asylsökande eller andra utlänningar som har rätt att
få ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA), gäller
under vissa förutsättningar särskilda patientavgifter. Detta regleras i SFS
1994:362 ”Förordning om vårdavgifter mm för vissa utlänningar”.
Avgifter asylsökande och tillståndslösa

Avgift

Asylsökande som har ett giltigt ”Tillfälligt LMA-kort för
utlänning i Sverige” och personer som vistas i Sverige
utan nödvändiga tillstånd (tillståndslös) erbjuds akut
vård och sådan vård som inte kan anstå.
Subventionerad avgift gäller vid följande tillfällen:
- vid läkarbesök inom den offentliga primärvården
- för läkarvård som ges efter remiss från den offentliga
primärvården

Besök hos läkare 50 kr
Annan sjukvårdande
behandling än läkarvård 25 kr

- vid annan sjukvårdande behandling än läkarvård inom
den offentliga vården om den ges efter remiss av en
läkare inom den offentliga vården.
Vid besök hos akut- och specialistmottagning för akut
vård och sådan vård som inte kan anstå, men där remiss
saknas

Ordinarie patientavgift
Patienten betalar hela
vårdkostnaden (=
utomlänsavgift)
Avgiftsfritt

Besök som avser planerad vård som inte ersätts av
Migrationsverket
Barn och ungdom under 18 år
Ungdomar mellan 18 och till det kalenderår de fyller
19. Endast rätt till akut vård och vård som inte kan anstå
Från och med den dagen de fyller 85 år och äldre. Endast
rätt till akut vård och vård som inte kan anstå
Förebyggande barna- och mödravård inom den
offentliga primärvården, förlossningsvård eller vård och
åtgärder enligt smittskyddslagen

Sjukresa

Asylsökande/tillståndslösa som uteblir från besöket
Hälsosamtal/Hälsoundersökningar ska erbjudas
asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare samt
tillståndslösa
En person i etableringsreformen som fått fullständigt
personnummer, men fortfarande kan visa upp giltigt
LMA-kort

Avgiftsfritt
Avgiftsfritt

Avgiftsfritt
Asylsökande och tillståndslösa
skall betala avgift för sjukresa
enligt gällande
sjukresebestämmelser, dock
med högst 40 kr per enkelresa
Uteblivandeavgift tas ut på
sedvanligt sätt, d.v.s. patienten
får betala vårdgivarens
ordinarie patientavgift
Avgiftsfritt
Betalar som asylsökande
enligt ovan men har rätt till
fullständig sjukvård.
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9 Personer från andra länder
Läs mer om vård av personer från andra länder i Turisthandboken:
http://www.ltkronoberg.se/HoS/HoS-personal/Vard-av-personer-fran-andralander/Turisthandboken/
Personer från EU/EES
Nödvändig vård

Förordning (EEG) 1408/71 reglerar rätten till vård i andra EU/EES-stater.
De personer som är försäkrade enligt dessa regler ska kunna intyga sin
rätt till vård i Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp det
Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). För personer från nordiska
länder räcker det med att lämna fullständigt namn och bostadsadress.
Försäkrade i andra EU-länder har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till
nödvändig vård (inklusive akut vård).
En EU/EES-patient, som är berättigad till nödvändig vård,
- betalar samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige.
- omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård
- har rätt till ersättning enligt regionens sjukreseregler
- omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel
Rätten till nödvändig vård innebär att de försäkrade under trygga
medicinska omständigheter ska kunna vistas här den tid de har planerat.
De ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt
hemland p.g.a. medicinska skäl. Nödvändig vård inkluderar även
följande:
- Vård som orsakats av kronisk sjukdom
- Provtagningar och medicinska kontroller
- Förebyggande mödra- och barnavård
- Förlossning
Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland
anses den inte som nödvändig. En besökare som tänker vistas här i
exempelvis fem månader kan ha rätt till mer omfattande vård än en
person som planerar att bara stanna här i några dagar. Det är behandlande
läkare som i det enskilda faller avgör vad som ska anses vara nödvändig
vård. Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet
med resan till Sverige är att söka vård.
EU-kort





Regionen har rätt att fakturera Försäkringskassan för EU/EESpatienter, för utförd vård enligt gällande utomlänstaxa, under
förutsättning att patienten har ett giltigt EU-kort. Vid besöket
måste EU-kortet därför kopieras och skickas in till
Redovisningsstöd.
Patienter från de övriga nordiska länderna behöver inte visa EUkortet. I dessa fall är det tillräckligt att registrera patientens namn
och bostadsadress.
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Om EU-kortet saknas eller är ogiltigt, och det handlar om
patienter från länder utanför Norden, ska patienten själv betala
hela beloppet för vården, enligt gällande utomlänstaxa. Den
vårdsökande kan då få ersättning för sina utlägg från sin
motsvarighet till vår Försäkringskassa i det andra EU-landet.

Planerad vård

För att en EU/EES- patient skall få planerad vård i Sverige till samma
vårdavgift som bosatta inom landstinget, krävs att patienten fått detta
godkänt av sin motsvarighet till vår Försäkringskassa i sitt hemland. Med
planerad vård avses att syftet med resan till Sverige är att söka vård.
Patientens Försäkringskassa ska styrka att det finns tillstånd för vård i
Sverige, på blankett E112.
Från 1 oktober 2013 har patienter från andra EU/EES-länder en utökad
möjlighet att söka planerad vård i Sverige, genom det så kallade
”Patientrörlighetsdirektivet”. Det innebär att patienter kan söka planerad
vård i annat EU/EES-land och sedan få ersättning från sitt hemland.
Särskilda tillämpningsanvisningar för mottagande av EU/EES-patienter är
under bearbetning.
Patient från en annan EU/EES-stat som arbetar i Sverige under högst 12
månader

Vistelse i Sverige för arbete under högst 12 månader ger rätt till både nödvändig
och planerad vård till samma vårdavgift som bosatta inom Regionen. Patienten
ska dock kunna uppvisa ett giltigt intyg av Försäkringskassan utfärdat
”Intyg om bosättning i Sverige” enligt förordning 883/2004 (en kopia
skickas till Redovisningsstöd M57). Det är viktigt att intyget är påskrivet
av både arbetsgivare och patient.
Personer från länder utanför EU/EES
Utländska medborgare

Avgift

Personer från:
• Algeriet
• Australien
• Israel
• Quebec

Sverige har sjukvårdsavtal med dessa länder. Det
innebär att personer från dessa länder har, vid
tillfällig vistelse i Sverige, rätt till akut vård och
akut tandvård på samma avgiftsvillkor som
bosatta i Sverige.

Personer som är utländska medborgare,
bosatta i länder utanför EU/EES-området
med vilka Sverige saknar
sjukvårdskonventioner

Dessa personer har inte rätt till någon
subventionerad vård av regionen. Det betyder att
dessa patienter själva får betala den verkliga
kostnaden för såväl akut som planerad vård
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10 Sjukvård för utlandssvenskar
Utlandssvenskar från EU/EES
- Svenska medborgare boende i EU/EES-länder jämställs med övriga
boende och sjukförsäkrade i dessa länder. Det betyder att de har rätt
till akut och nödvändig vård i Sverige till samma avgift som bosatta i
Sverige, under förutsättning att de kan visa upp giltigt EU-kort.
- EU-kortet utfärdas av myndigheterna i respektive arbets- eller
bosättningsland. Om patienten inte kan visa giltigt EU-kort, betalar
utlandssvenskar från andra EU/EES-länder de verkliga kostnaderna i
Sverige för sjukvården.
- Utlandssvenskar från EU/EES-länder är i första hand hänvisade att
söka planerad vård i sitt arbets- eller bosättningsland om de inte fått
intyg E112 från myndigheterna i sitt bosättningsland för planerad vård
i Sverige. Från 1 oktober 2013 har patienter från andra EU/EES-länder
en utökad möjlighet att söka planerad vård i Sverige, genom det så
kallade ”Patientrörlighetsdirektivet”. Det innebär att patienter kan söka
planerad vård i annat EU/EES-land och sedan få ersättning från sitt
hemland. Särskilda tillämpningsanvisningar för mottagande av
EU/EES-patienter är under bearbetning.
Utlandssvenskar från länder utanför EU/EES
- I de fall utlandssvenskar från länder utanför EU/EES blir akut sjuka
under vistelse i Sverige får de öppen vård till samma avgift som
bosatta i Sverige.
- Vid akut sluten vård betalar utlandssvenskar från länder utan för
EU/EES den högsta slutenvårdsavgiften (för närvarande 100 kr per
vårddag) för bosatta.
- Den akuta vården ska sökas i det landsting där vårdbehovet uppkom.
- Om en utlandssvensk täcks av en sjukvårdskonvention grundar den
rätten till akut sjukvård i Sverige. I dessa fall får landstinget ersättning
från Försäkringskassan. Finns ingen konvention om sjukvård svarar
landstinget för kostnaden för akut vård.
Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer och utsända personer
- Missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer får öppen
vård till samma avgifter som bosatta i Sverige. De får också sluten
vård, akut och planerad, till den högsta slutenvårdsavgiften (för
närvarande 100 kr per vårddag) för bosatta.
- Motsvarande gäller även för s.k.utsända personer. Med en utsänd
person avses en som arbetar åt en svensk arbetsgivare med anställning
i Sverige men med arbetsplatsen förlagt i ett annat land.

Page 56 of 496

Sida 16 av 19

REGION KRONOBERG

11 Uteblivna tidsbeställda besök
En sjukvårdshuvudman får kompensera sig för kostnader som
uppkommer med anledning av att en patient uteblivit från tidsbeställt
läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling.
Om patienten inte kan utnyttja sin beställda tid ska den avbokas minst ett
dygn i förväg, så att tiden kan ges till någon annan.
Har patienten uteblivit utan att kontakta vården, skall patienten debiteras
en uteblivande avgift.
Uteblivandeavgift:
– Avgiften omfattar vårdgivarens ordinarie patientavgift.
– Avgiften tas ut även för patientgrupper som är avgiftsbefriade
eller har lägre patientavgift, t.ex. barn och ungdom, patienter som
är 85 år och äldre, patienter med frikort, BVC, asylsökande och
patienter som annars går på grupptaxa. Däremot får avgiften inte
tas ut för dem som är avgiftsbefriade enligt lag, se sidan 4.
– Avgiften tillgodoräknas ej högkostnadsskyddet.
– För uteblivet besök avseende intyg/utlåtande samt
åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom ska patienten
debiteras patientavgift för läkarbesök alternativ sjukvårdande
behandling.
Undantag:
– Om man har ett giltigt skäl för att utebli. Med giltigt skäl avses i
huvudsak egen eller nära anhörigs akuta insjuknande, dödsfall
eller motsvarande.
– En patient som insjuknar under helgen och har ett
mottagningsbesök på måndagen ska inte debiteras det uteblivna
besöket - såvida det inte på kallelsen finns ett telefonnummer dit
man kan vända sig och avboka besök även under helger.
– Besök inom Barn- och ungdomspsykiatrin
– Besök för rådgivning i samband med abort/sterilisering
– Besök inom ramen för smittskyddslagen
– Besök som är avgiftsfria enligt lag
Observera att avgift för uteblivet besök numera får tas ut även vid
planerade besök för preventivmedelsrådgivning.
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12 Avgiftsbefrielse
Patient som får vänta mer än 30 minuter ska få sin faktura makulerad
eller återbetald patientavgift om det gäller ett planerat tidsbeställt besök i
öppen vård och om patienten betalat patientavgift enligt gällande taxa.
Undantag:
Avgiftsbefrielsen gäller inte vid:
 Dagkirurgiska operationer.
 Undersökningar under narkos.
 Besök utan samband med sjukdom.
 Akutbesök, även om patienten fått en tid angiven, liksom s.k. dropin-mottagning hos distriktssköterska. Däremot gäller regeln vid
enheter som tillämpar ”Bra mottagning”.
De 30 minuterna räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram
till dess att personalen påbörjar någon åtgärd som hör samman med
besöket. Besöket anses startat om man påbörjat provtagning eller någon
annan undersökning som ingår i det egentliga besöket. Det räcker inte att
ropa upp patienten i väntrummet och placera henne/honom i ett annat rum
utan att göra något mer.
För att patienten ska befrias från avgift förutsätts, att patienten håller sin
del av överenskommelsen, d.v.s. kommer på utsatt tid. Patienten ska
dessutom kräva avgiftsbefrielse i direkt anslutning till besöket.
Observera att eventuell registrering i högkostnadskort ska strykas i
samband med att pengarna återbetalas.
Om patienten blir utan vård
Om en planerad operation, undersökning eller behandling ställs in kan man få
ersättning för de utlägg man haft med max 800 kronor per tillfälle. En
förutsättning för att få ersättning är att vården uteblivit till följd av
”omständigheter som borde ha kunnat förutses av vårdpersonalen”. Om det sker
en större olycka med oväntade akutfall får man inte ersättning.
Faktura för inställt besök skickas inte ut. I efterhand kan man begära ersättning
för verifierade utlägg med högst 800 kronor. Man kan dessutom begära ersättning
om man har betalat egenavgift för sjukresa.
För att få ersättning för egenavgift eller andra utlägg, skriver man till den
vårdenhet där man skulle ha fått vård. Man ska bifoga kvitto eller liknande som
styrker kostnaderna.
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13 Betalning
Betalsätt
Patientavgifter i Region Kronobergs landstingsdrivna vård betalas via faktura,
betalkort eller kontant. Fakturan har 30 dagars kredittid och det tillkommer ingen
fakturaavgift. På akutmottagningen och jourläkarcentralen är faktura enda
möjliga betalsätt.
Avbetalningsplan
För det fall patienten vill ha en avbetalningsplan kan det göras efter
överenskommelse, avgift kan då tillkomma motsvarande den avgift anlitat
inkassoföretag tar.
Betalningspåminnelse
Om patienten inte betalar inom 30 dagar skickas en betalningspåminnelse.
En betalningspåminnelseavgift på 60 kr tas då ut. Om kravet trots
påminnelse inte betalas skickas ett inkassokrav till patienten på ytterligare
180 kr.
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AVGIFTER I SLUTEN VÅRD
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2018, gällande tills vidare.

Generell regel
Ålder

Avgift

0 - 19 år

0 kr per dag

Kalenderåret patienten fyller 20 år

100 kr per dag

Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år
de fyller 19. Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20.

Undantag
Patienter i åldersgruppen 20-39 år med hel sjuk- eller
aktivitetsersättning
 50 kr i vårdavgift för dag 1-30.
 För resterande vårddagar gäller avgift enligt den generella
regeln.
 Patienten ansöker själv om nedsatt avgift till Kundtjänst
Vårdstöd.
Patienter med låg inkomst
 50 kr i vårdavgift.
 Gäller för de patienter som har en skattepliktig inkomst lägre än
8000 kr per månad, d.v.s 96 000 kr per år.
 Inkomsten kan verifieras av Skattemyndigheten eller
Försäkringskassan.
 Patienten ansöker själv om nedsatt avgift till Kundtjänst
Vårdstöd och en ny ansökan med verifierad inkomst ska lämnas
vid varje vårdtillfälle.
 Retroaktiv sänkning av den ändrade avgiften görs bara på
fakturor som gäller det senaste betalda vårdtillfället eller om
fakturan är obetald.
Avgiftsbefriade patientgrupper vid sluten vård
- Asylsökande
- Värnpliktiga
- Anhållna
- Häktade
- Intagna på kriminalvårdsanstalt
7b6fa2b2-854e-4531-bc60c56934fa51dd.docx
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Permission
Om permission omfattat ett helt kalenderdygn (00.00-24.00) medges
avgiftsavdrag. Exempel: En patient åker hem på fredagskvällen och
kommer tillbaka på söndagskvällen. I detta fall sker avdrag för ett
dygn, eftersom det endast är lördagsdygnet som omfattar ett helt
kalenderdygn.
Observera patienter på vårdenheter med 5-dygnsvård faktureras för 5
vårddagar per vecka.

Patienthotell
Ansvarig vårdenhet ansvarar för att boka in patienten till ett av våra
avtalade hotell. Patienten betalar en egenavgift som motsvarar
avgiften för slutenvård, 100 kr. Egenavgiften registreras av ansvarig
vårdenhet i Cosmic som sedan faktureras till patient.

Fakturering och betalning
-

In- och utskrivningsdag räknas som en dag.
Faktura ska skickas till patienten inom 5 arbetsdagar från
utskrivningsdagen.
Patienter som vårdas mer än 30 dagar faktureras första gången
vid nästföljande månadsskifte.
Patienten faktureras en gång per månad vid långvarig vård. Sista
fakturan skickas alltid inom 5 arbetsdagar från
utskrivningsdagen.
Betalning ska ske inom 30 dagar.
Ingen faktureringsavgift ska tas ut.
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Avgifter tekniska hjälpmedel och bidrag

Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2018, gällande tills vidare

Egenavgift: Engångsavgift som patienten betalar vid utlämnandet av hjälpmedlet. Ny egenavgift gäller vid varje ny förskrivning.

Ortopedtekniska hjälpmedel
Inlägg/fotbäddar
per styck
per par

Egenavgift

120 kronor
240 kronor

Mjuka ortoser
Tygkorsetter/gördlar

245 kronor
245 kronor

Ortopediska skor (per par)
över 18 år
under 18 år

610 kronor
360 kronor

Ortopedtekniska förbrukningsartiklar av helfabrikat

245 kronor. Se även under hjälpmedelsbidrag

Hörseltekniska hjälpmedel
Flyttkostnad (per flyttningstillfälle)
Hörapparat

220 kronor
350 kronor

Syntekniska hjälpmedel
CCTV- utrustning
Daisy
Elektroniskt förstoringsglas
Fickminne
Glasögon
Glasögon och linser för patienter som har afaki samt
barn och ungdomar 0-19 år

Kostnadstak

330 kronor
330 kronor
330 kronor
330 kronor
330 kronor (80 kr per glas och 170 kr för bågen)
Se under hjälpmedelsbidrag
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3300 kronor

Andningshjälpmedel
Apneskena
CPAP-utrustning
Kommunikation/kognitionshjälpmedel
Handdatorer
Ur och klockor
Telefon, specialmodell
Daisy
Cyklar och elrullstolar
Cyklar för barn och ungdom
Elrullstolar

Egenavgift
35% av kostnaden

Lån/hyra/driftsavgift
165 kronor per månad

550 kronor
550 kronor
550 kronor
330 kronor
550 kronor

550 kronor per år

Träningshjälpmedel
220 kronor per år
Övriga hjälpmedel
TENS-apparater

55 kronor per påbörjad 14dagarsperiod, max 440 kronor
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Bidrag

Kostnadstak

40 % av anskaffningskostnaden

3000 kronor

Hjälpmedelsbidrag
Bidrag vid olikstora fötter (minst 2 nr). Bidraget avser inköp för det
ena paret skor
500 kronor
Cykelbidrag för specialcykel

Kompressionsstrumpor till canceropererade patienter som drabbas av Tre (3) avgiftsfria strumpor per år, för fjärde
lymfödem
strumpan (4) o.s.v. betalar patienten 245 kr.
Glasögon och linser för patienter som har afaki

Bidrag med 100 kr för bågarna och hela kostnaden
för glasen/linserna

Glasögon/linser för barn 0-19 år (t.o.m. utgången av det kalenderår
de fyller 19 år)

Bidrag med 800 kronor för glasögon eller linser

Övriga bidrag
Hemodialys
Glutenbidrag
Peruk, permanent behov
Peruk, temporärt behov

6000 kronor
2 150 kronor
6000 kronor exkl. moms
3000 kronor exkl. moms
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AVGIFTER FÖR INTYG OCH
ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND
MED SJUKDOM
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2018, gällande tills vidare.
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1. Momsplikt
Eftersom avgiftsnivån för besök/åtgärder utan samband med sjukdom är
betydligt högre än för besök i samband med sjukdom, är det viktigt att
informera patienten om aktuell avgift redan vid tidsbokningen. De
intyg som är avgiftsbelagda gäller även för barn.
Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller
vårda en persons hälsa är dessutom numera momspliktiga. Det innebär
att undersökningar eller utredningar som sker med det huvudsakliga
syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en
tredje parts beslut är momspliktiga.

2. Grunduppdrag
2.1 Inom grunduppdraget
Den 1 mars 2009 infördes Vårdval Kronoberg inom primärvården. Den
verksamhet som alla vårdcentraler som ingår i vårdvalet ska erbjuda
kallas grunduppdraget. Det är lika för alla enheter, oavsett om det är en
offentlig eller privat enhet och samma patientavgifter och regler skall
tillämpas. De intyg och åtgärder/undersökningar som ingår i
grunduppdraget och där alla vårdenheter ska tillämpa angiven
avgift, har markerats med x i kolumnen ”Inom grunduppdraget”.
(Övriga verksamheter inom landstinget kan bortse från denna
kolumn).
Observera att de intyg och åtgärder/undersökningar som inte finns
specificerade men ändå ses som ett enkelt intyg/åtgärd/undersökning
ingår i grunduppdraget.

2.2 Utanför grunduppdraget
Vårdcentralen kan utöver grunduppdraget/åtagandet samt eventuellt
tilläggsuppdrag, även utföra andra tjänster. Med andra tjänster avses
bl.a. åtgärder utan samband med sjukdom såsom resevaccinationer,
hälsoundersökningar, försäljning av varor samt utfärdande av olika intyg
som inte ingår i grunduppdraget. Intyg och åtgärder/undersökningar av
utomlänspatienter utan samband med sjukdom ligger utanför
grunduppdraget. För tjänster som ligger utanför grunduppdraget har
privata vårdgivare frihet att tillämpa andra avgifter än vad som
redovisas i detta dokument samt fritt välja betalningsalternativ.
Offentliga vårdcentraler ska tillämpa nedanstående patientavgifter, även
om det avser verksamhet utanför grunduppdraget.
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3. Avgiftsnivåer
3.1. Avgiftsbefriade intyg och åtgärder/undersökningar
En del intyg avgiftsbefriade för patienten. Undersökning i samband med dessa
intyg är också avgiftsfria, samt ingår i grunduppdraget. I
avgiftsförteckningen nedan redovisas de avgiftsbefriade intygen och
åtgärderna med avgiften 0 kronor.
OBS! Samtliga intyg som skall lämnas till annan enhet inom landstinget är
avgiftsfria!

3.2. Intyg och åtgärder/undersökningar med fastställd avgift
Avgiftsförteckningen tar upp de intyg och åtgärder/undersökningar som
har en fastställd avgift. Det finns fyra olika fastställda avgiftsnivåer som
bygger på hur pass omfattande intyget eller åtgärden/undersökningen är.
Följande avgiftsnivåer gäller för intyg och åtgärder/undersökningar med
fastställd avgift:
Avgift utan moms

Avgift med moms

Enklare intyg/åtgärd/undersökning

300 kr

375 kr

Normala intyg/åtgärd/undersökning

600 kr

750 kr

Omfattande intyg/åtgärd/undersökning

900 kr

1 125 kr

1 500 kr

1 875 kr

Mer omfattande intyg/åtgärd/undersökning

Om patienten gjort ett läkarbesök i samband med att intyget utfärdas
tillkommer normalt, även besöksavgiften för detta .150 kr i primärvård
resp. 300 kr i specialiserad vård. Dessa fall har markerats med ”X”, i
kolumnen ”Besöksavgift tillkommer”.
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3.3. Intyg och åtgärder/undersökningar där fastställd avgift saknas
Om intyget/åtgärden/undersökningen inte finns med i avgiftsförteckningen tas
följande avgifter ut:

Avgift utan moms

Avgift med moms

Besöksavgift
tillkommer

300 kr

375 kr

x

Övriga intyg/åtgärder/
Undersökningar där ev.
undersökningar finns
prissatta

300 kr + avgifterna
för
undersökningarna
exkl. moms

375 kr + avgifterna
för
undersökningarna
inkl. moms

Övriga intyg/åtgärder/
undersökningar där ev.
undersökningar ej finns
prissatta

Timtaxa
(se nedan)

Timtaxa
(se nedan)

Enklare
intyg/åtgärd/undersökning

Inom
grunduppdraget
x

3.4. Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa
I avgiftsföreteckningen finns intyg och åtgärder/undersökningar där
patienten betalar enligt timtaxa. Timtaxan kan användas både för
momsbefriade och momspliktiga intyg/åtgärder.
Följande timtaxa gäller:
Avgift utan moms
Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 1 tim

Avgift med moms

1100

1375

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 15 min

275

344

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 1 tim

550

688

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 15 min

138

172

Vid timtaxa ska all tid som går åt ingå i beräkningen av priset, t.ex. tid
för journalläsande, utfärdande av intyg, utskrift samt tid för
åtgärder/undersökningar. Endast röntgenundersökning och
kopiering/avskrifter debiteras då särskilt (se 5.4.).
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4. Avgiftsförteckning intyg och åtgärder/undersökningar

A
Adoptionsintyg, läkarintyg för sökande
av adoptivbarn, inkl nödvändiga
undersökningar samt hälsoundersökning
och provtagningar av adoptivbarn
Alkolås, avgift per besökstillfälle
Allmänfarlig sjukdom, undersökning av
anhörig till patient med
(smittskyddslagen)
Anhörigvård, intyg för vård av anhörig
(gäller även för vård av barn)
Anhörigs övernattning på familje BB,
per övernattning
Arbetsskadeförsäkringslagen, intyg
enligt
Aortascreening
Arbetsgivare eller arbetsförmedlingen,
Asbest, röntgenundersökning
Audiogram
Aupair, intyg för arbete som. (Motsv.
hälsoundersökning)

Avgift utan
moms

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0
1500

x

0

x

0

x

150

x

0
200

x
timtaxa
750
750

x
x

750

B
Bedömning av prestationsförmåga hos
vissa nyanlända invandrare (avgiften
debiteras arbetsförmedlingen)
Blodgrupperingsintyg, inkl provtagning
Blodgruppering, intyg och provtagning
(blodgivare, inom mödra- och
barnhälsovården)

2750
375

0

x

x

D
Dykarcertifikat/flygcertifikat, intyg för.
(Motsv. hälsoundersökning)
Dödsfall, konstaterande av (även vid
hembesök och på olycksplats)

1875
0

x

E
EEG
EKG, vila, ej i samband med intyg

900
600
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Avgift utan
moms

EKG, arbets, ej i samband med intyg
EKG, arbets, i samband med intyg
Ergometertest, ergometri

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

Avgift med
moms

900
1125

x
x
x

375

x

750
750

x
x
x
x

timtaxa

x

900

F
Faderskapsintyg, inkl. en provtagning
Friskvård, t.ex. gymping, viktreducering
(i grupp tillämpas grupptaxa, se särskild
regel sid. 13)
Färdtjänst, intyg för
Färgsinnesintyg
Färgsinnesundersökning
Försäkringsbolag, intyg

aktuell
patientavgift
0

Försäkringskassan, samtliga intyg och
utlåtande oavsett om förfrågan kommer
från FK eller patienten

0

x

Förvaltare, läkarintyg för utredning i
ärende om anordnande av förvaltarskap

0

G
Avgift utan
moms

Graviditetstest (vid MVC ingen avgift)
Gynekologisk hälsoundersökning på
patientens initiativ, omfattande
autoanamnes, bimanuell undersökning,
inspektion av vagina och portio, enkel
blod- och urinstatus samt cytologprov i
erforderliga fall
Gynekologisk hälsoundersökning
(cytologprov), inom screeningprogram
Gynekologisk hälsoundersökning
(cytologprov), utanför
screeningprogrammet

0
300

x

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

Avgift med
moms

God man, läkarintyg för utredning i
ärende om anordnande av godmanskap

x

x

x
x

600
100

200
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H

Avgift utan
moms

Avgift med
moms

Handikappfordon
HIV-intyg, inkl provtagning (gäller även
för utbildning)
HIV-test (enl. smittskyddslagen)
Hälsoundersökning, allmän
A.Allmän anamnes,
synskärpeundersökning, tonometri, enkel
hörselprovning, enkel blod- och
urinstatus, fysik, normalstatus

375
375
0
600 åtgärd
som ej ska
användas
för intyg

750 i
samband
med intyg

900 åtgärd
som ej ska
användas
för intyg

1125 i
samband
med intyg

900 åtgärd
som ej ska
användas
för intyg

1125 i
samband
med intyg

D. Allmän hälsoundersökning, omfattande
1500 åtgärd
alla undersökningar enligt A, B och C
som ej ska
användas
för intyg

1875 i
samband
med intyg

B. Allmän hälsoundersökning enligt A
samt, färgsinnesundersökning, och/eller
vilo-EKG
C. Allmän hälsoundersökning enligt A
samt, endera av arbets-EKG, audiogram
eller kemisk undersökning (kolesterol,
kreatinin, triglycerider, urinsyra)

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

x

x
x
x

Hälsoundersökning, gynekologisk på
patientens initiativ, omfattande
autoanamnes, bimanuell undersökning,
inspektion av vagina och portio, enkel
blod och urinstatus samt cytologprov i
erforderliga fall
Hälsoundersökningar, riktade:
Hälsoundersökning såsom hälsovård för
äldre, viktgrupper, rök- och alkoholavvänjning, 35-års kontroller och motsv.
oavsett vårdgivare

600

• enskilt eller i grupp om högst 4
personer samtidigt
• i grupp om minst 5 personer samtidigt

100

x

50

x

Gynekologisk hälsoundersökning
(cytologprov)
• inom screeningprogrammet
• utanför screeningprogrammet

0
200
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• mammografiundersökning
• aortascreening
• screening för anhöriga med speciell
ögonsjukdom
Hälsoundersökning/hälsosamtal avser
• dels asylsökande som inte tidigare
genomgått någon hälsoundersökning
(efter sin ankomst till Sverige)

0
200
200
2070

x

0

x

0

x

220

x

• dels anhörig invandrare
(avgiften debiteras migrationsverket)

I
Influensavaccination, om patienten
tillhör följande riskgrupperna enl.
socialstyrelsen
• Personer över 65 år
• Gravida kvinnor i andra och tredje
trimestern
• Personer, oavsett ålder, med:
- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- Svårbehandlad diabetes mellitus
- Kraftigt nedsatt infektionsförsvar
(av sjukdom eller behandling)
- Kronisk lever- eller njursvikt
- Astma (för barn och ungdom gäller
svår astma, grad 4, med
funktionsnedsättning)
- Extrem fetma (störst risk vid BMI
över 40)
- Flerfunktionshinder hos barn
• Patienter med kronisk hjärt- och/eller
lungsjukdom samt vissa andra kroniska
sjukdomar
• Gravida kvinnor som inte tidigare
vaccinerats mot A (H1N1)
• Hushållskontakter och personal som
vårdar personer med kraftigt nedsatt
infektionsförsvar
Samtidig influensa och
pneumokockvaccination för ovan nämnda
riskgrupper
Influensavaccination för övriga, icke
tillhörande riskgrupperna
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K
Avgift utan
moms

Kör-, trafik- och traktorkort, (pga
sjukdom)

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0

Kör-, trafik- och traktorkort, (ej pga
sjukdom)

x
1125

x

L
Livsmedelsintyg

375

Läkarintyg – LVM, enligt lag om vård
av missbrukare

0

Läkarintyg – LVU, enligt lag om vård av
unga. Utfärdas av barnkliniken.

0

Läkarutlåtande om hälsotillstånd LOH, intyg om

0

x

x
x

x

N
Nykterhetsintyg, i samband med dom för
rattfylleri, inkl. avgift för intyg +
läkarbesök. Provtagningar debiteras
särskilt se nykterhetsprov.

750

x

Nykterhetsprov alkohol

375

x

Nykterhetsprov narkotika

375

x

O
Ortopediska hjälpmedel, intyg för
erhållande av

0

x

P
Parkeringstillstånd, intyg för
Pension, intyg om särskild rätt till (när
myndighet begär intyg)

375
0
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Avgift utan
moms

Pneumokockvaccination
• för medicinska riskgrupperna, se ovan
under influensavaccination.

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0

x

0

x

Pneumokockvaccination, för övriga icke
tillhörande riskgrupperna

220

x

Samtidig pneumokock- och
influensavaccination, för övriga icke
tillhörande riskgrupperna

300

x

Samtidig pneumokock- och
influensavaccination för riskgrupperna

Prestationsförmåga hos vissa
nyanlända invandrare, (intyg enligt
Lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända), avgiften debiteras AF
Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten
vård (när enskild begär det)

2750
0

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten
vård (samhällsorgan begär)

x
timtaxa

x

R
Resa, intyg för att avboka

375

Resa, intyg för att ta med mediciner .
Observera att apoteken i vissa fall kan
utfärda detta intyg avgiftsfritt.
Rättsintyg, enskilda
Röntgenundersökning, enbart

375
timtaxa
750

x

x

x
x

S
Salmonella/shigellaundersökning,
undersökning/provtagning i samband med
hälsoundersökning, provtagningen ej
föranledd av misstanke om smitta

375
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Salmonella/shigellaundersökning,
undersökning/provtagning för
konstaterande av smitta (föranledd av
misstanke om smitta) samt uppföljning
efter konstaterande av smitta

0
Avgift utan
moms

Smittkoppor, intyg att bifogas ansökan
med befrielse från ympning mot

x
Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

0

x

Stelkramp, vaccination mot (vid skada
ingår första vaccinationen i ordinarie
besöksavgift)
Sterilisering, intyg om
Synskärpeundersökning

300 +
självkostnad
för vaccinet
0

x
x

T

Avgift utan
moms

Tuberkulinprövning, inkl BCGvaccination, avser annan prövning än för
vårdpersonal eller för intagning vid
vårdskolor, vilka är avgiftsfria

300 +
självkostnad
för vaccinet

x

0
600

x
x

Tuberkulinprövning, inkl BCGvaccination, för personal i riskyrken samt
för intagning till utbildningar i dessa
yrken. Med riskyrken avses t ex polisskol- och daghemspersonal, socialarbetare
och vårdpersonal.
TWART, analys av antikroppar

375

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

U
Utseendeförbättring, (t.ex. borttagning
av leverfläckar och vårtor, ansiktslyftning,
håltagning i öron mm, när åtgärden inte är
föranledd av sjukdom)

timtaxa

V
Vaccinationer, specificerade se under
Influensavaccination
Pneumokockvaccination

x
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Vaccinationer*, övriga icke specificerad

300 +
självkostnad
för vaccinet
Avgift utan
moms

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

Vård av anhörig, intyg för (gäller även
för vård av barn)
Vård- och behandlingsresor, intyg för

0
0

x
x

Vårdbidrag, intyg vid ansökan om
statligt eller kommunalt

0

x

Avgift utan
moms

Övriga åtgärder/undersökningar, ej i
samband med intyg

Avgift med
moms

BesöksInom
avgift
grundupptillkommer draget

timtaxa

Övriga åtgärder/undersökningar, i
samband med intyg

timtaxa

*Vid vaccinering av flera barn inom samma familj tas endast en fast
avgift om 300 kr per syskongrupp!
Observera att barn och ungdomar som inte vaccinerats i enlighet med
barnhälsovårdens och skolhälsovårdens vaccinationsprogram har rätt att
få dessa vaccinationer kostnadsfritt t.o.m. den månad de fyller 18 år.
Berör främst utlandsfödda barn och ungdomar.
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5. Övriga regler

5.1. Intyg i sluten vård
Då patient är inskriven i sluten vård skall avgift tas ut för intyg/utlåtande
på motsvarande grunder som sker i öppen vård.
5.2. Uteblivna tidsbeställda besök/För sent avbokade besök
Enligt gällande regler har sjukvårdshuvudmannen rätt att kompensera
sig för uteblivna tidsbeställda besök motsvarande den uteblivna
patientavgiften. Regeln gäller samtliga tidsbeställda besök i öppen vård,
d.v.s. även besök för intyg/utlåtande samt åtgärder/undersökningar utan
samband med sjukdom.
Om patienten inte kan utnyttja sin beställda tid ska den avbokas minst
ett dygn i förväg, så att tiden kan ges till annan. Har patienten ändå
uteblivit utan att kontakta vården, ska patienten debiteras en
uteblivandeavgift.
Gällande regler innebär:
- Vid uteblivna besök, då det uteblivna besöket skulle avsett
intyg/utlåtande respektive åtgärder/undersökningar utan samband
med sjukdom m.m. tas en avgift motsvarande gällande patientavgift
ut för den vårdgivarekategori som berörts.
- Avgiften tillgodoräknas ej högkostnadsskyddet.
5.3. Grupptaxa vid riktade hälsoundersökningar/motsv.
Vid riktade hälsoundersökningar som sker i grupp om minst 5 personer
– t ex hälsovård för äldre, viktgrupper, rökavvänjning eller motsvarande
får grupptaxa tillämpas enligt följande huvudprincip.
Vid deltagande av minst 5 personer debiteras respektive deltagare, halv
ordinarie patientavgift X antal tillfällen. Avgift för samtliga tillfällen bör
erläggas vid första eller andra tillfället.
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5.4. Avgift för kopia, avskrift av allmän handling, röntgenbilder och
foton
För digitala handlingar som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter,
debiteras ingen avgift om de skickas digitalt.
Innehåller handlingarna sekretessbelagda uppgifter ska de skrivas ut och
sekretessbeläggas på papper. För dessa handlingar liksom för handlingar som
begärs ut i pappersform gäller avgifterna nedan.
Avgift
Journalkopia
1-9 kopior

0 kr
6 kr/sida upp till maxbelopp
500 kr/utskriftstillfälle
(innebär gratis kopior efter 83
sidor vid ett utskriftstillfälle)

10 kopior eller fler (avgift debiteras även för de 9
första kopiorna), pris per sida
Avskrift, pris per påbörjad kvart

85 kr

Röntgenbilder, bilder alt CD-skivor till privatperson

100 kr

Fotografier, pris per bild

6 kr

Loggrapporter
Allmän handling i övrigt,
1-9 kopior

0 kr
0 kr

10 kopior eller fler (avgift debiteras även för de första
9 kopiorna)

6 kr/sida

* OBS!
Tillägg i form av timtaxa för tidsåtgång i samband med
framtagandet av kopieringsunderlaget får ej debiteras. Däremot ska
en faktureringsavgift betalas om kopiorna inte hämtas på
vårdenheten.
Ovanstående handlingar lämnas avgiftsfritt till:
- Andra enheter inom landstinget
- Företagshälsovård som är anlitad av landstinget
- Annan offentligt finansierad vårdgivare
- Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
- Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
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6. Betalning
6.1. Fakturering
Ingen faktureringsavgift tillkommer. Privata vårdcentraler tillämpar
egna betalningsalternativ för intyg/åtgärder utanför grunduppdraget.
6.2. Betalningspåminnelseavgift
Om patienten/kunden inte betalar inom 30 dagar skickas en
betalningspåminnelse, med en särskild betalningspåminnelseavgift på 60
kr. Om kravet trots påminnelse inte betalas skickas ett inkassokrav till
patienten/kunden på ytterligare 180 kr.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK565
Handläggare: Patrik Ohlson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-22

Regionstyrelsen

Länstrafiktaxa 2018

Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.

Sammanfattning
Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017
undantaget taxeförändring avseende färdtjänst. Taxeändringar träder i kraft den 1
juni 2017, enligt regionfullmäktiges beslut § 16/17 och § 15/17 avseende
Regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst.








Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 70 kr
Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs
med 30 kr per zonsteg.
Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie
priser och biljetter gäller även efter kl 24.
Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är
skyldig att inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
Taxa för färdtjänst är uppdaterad för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk.

Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 2017-02-23 uppdragit
åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor.
Detta kommer att analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK565
Handläggare: Patrik Ohlson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-22

Bilaga:

Länstrafiktaxa 2018
Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg beslutad av
trafiknämnden 2017-03-30
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-18

§ 36.

Länstrafiktaxa 2018 17RK565

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att tillstyrka Sven Sunessons ändringsyrkande.
att ge i uppdrag till trafikdirektören att utreda möjligheterna att införa indexreglering av
taxor och avgifter i kollektivtrafiken.
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling och Sven Sunessons
ändringsyrkande.

Sammanfattning
Sammanfattning av de taxeförändringar som föreslås införas i december 2017
(undantaget taxeförändring avseende färdtjänst där taxeändringar träder i kraft den 1 juni
2017):
• Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
• Priset för Resekort Period, 6-7 zoner samt giltighet för hela länet, höjs med 20 kr per
zonsteg.
• Särskild prissättning för nattrafik, den s.k. nattaxan, upphör. Ordinarie priser och
biljetter gäller även efter kl 24.
• Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig att
inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
• Taxa för färdtjänst är uppdaterad för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk.
Som respons på skrivelser har Trafiknämnden enligt § 8. TN 2017-02-23 uppdragit åt
trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för pensionärer som
en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta kommer att
analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.
Sven Sunesson yrkar på följande ändringar:
"Istället för punkt 1 och 2 i sammanfattningen av ändringar yrkas följande:
- Resekort period zon 2 sänks med 60 kronor.
- Tågtillägg period zon 2 sänks med 70 kronor.
- Priset för period zon 4,5 och län höjs med 30 kronor.
- Priset för period zon 6 och 7 höjs med 20 kronor.
- Studerande taxa och färdtjänsttaxor får följdförändringar"
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-18

Ann-Charlotte Wiesel yrkar att trafiknämden beslutar att ge i uppdrag till trafikdirektören
att utreda möjligheterna att införa indexreglering av taxor och avgifter i kollektivtrafiken.
Förslag till beslut
Trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2018 i enlighet med upprättad handling.
Expedieras till
Trafikdirektören




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2018
Länstrafiktaxa 2018
Försäljningskanalsstrategi för Länstrafiken Kronoberg beslutad av trafiknämnden 2017-03-30

Paragrafen är justerad
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LÄNSTRAFIKTAXA
2018

Trafiknämndens beslut 18 maj
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BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR

Sedan några år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometern, som
är en landsomfattande kvalitets- och attitydundersökning som genomförs av landets
länstrafiksorganisationer.
År 2016 hamnade länstrafikens Nöjd Kund Index (NKI) avseende prisvärdhet på 45 %.
Detta värde är något högre än riksgenomsnittet (43 %) men en liten minskning mot 2015
(46 %).
Länstrafiktaxan för 2017 innebar följande:
 Taxan för enkelbiljett (ordinarie pris) höjdes med 1 kr för 1 zon (Växjö Stadstrafik).
Taxan för enkelbiljett för resa i 3-6 zoner höjdes med 1 kr per zonsteg (pris för 2
zoner lämnades oförändrat). Taxan för enkelbiljett för 7 zoners resa höjdes med 3 kr,
därefter med 5 kr per zonsteg upp till taktaxa 12 zoner. Även detta år genomfördes
taxeförändringar i enlighet med WSP:s rekommendationer – med inga eller
blygsamma höjningar på korta sträckor och större prisjusteringar på längre sträckor.
 För Resekort Period höjdes priset med 20 kr per zonsteg för resor mellan 3-5 zoner.
För Resekort Period 6-zon, 7-zon samt Län höjdes priset med 30 kr, 40 kr respektive
50 kr. Prissättningen på Resekort Period 1-2 zoner lämnades oförändrat.
 Nattaxa för resa 7-10 zoner höjdes med 20 kr till 120 kr.
 Besöksbiljetten prisanpassades enligt taxehöjning.
 Endagsbiljett län höjdes med 2 kr till 122 kr för att prismässigt överensstämma med
motsvarande Besöksbiljett.
 Nya nationella riktlinjer för enhetlig kategorisering av studerande berättigade till
rabatterade periodprodukter kom att införas redan till höstterminen 2016.
Länstrafiken Kronoberg anpassade periodkortsprodukterna till de nya riktlinjerna.
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SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2018

Nedan sammanfattas de förändringar som införs 2018:





Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 60 kr.
Tågtillägg Resekort Period för 2 zoner, prissänks med 70 kr
Priset för Resekort Period, 6-7 zoner, höjs med 20 kr per zonsteg.
Priset för Resekort Period, 4-5 zoner, samt giltighet för hela länet, höjs med 30 kr
per zonsteg.
 Särskild prissättning för nattrafik, den s k nattaxan, upphör. Ordinarie priser och
biljetter gäller även efter kl 24.
 Biljettförsäljning ombord på tåg i Kronobergs län upphör. Resenären är skyldig att
inneha giltigt färdbevis vid ombordstigning.
 Taxa för färdtjänst är uppdaterad för enkelresor mellan 7-12 zoner för att
överensstämma med resor enligt nytt regelverk.

Som respons på skrivelser har Trafiknämndens presidium enligt § 8. TN 2017-02-23
uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer som en del i länstrafikens arbete med framtida taxor och resevillkor. Detta
kommer att analyseras och kostnadsbedömas till nästkommande taxearbete.
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2018. Under löpande år kan mindre
justeringar/erbjudanden som initieras av Länstrafiken och som hänger samman med
marknadsföringsinsatser beslutas av Trafiknämnden under förutsättning att kostnaden
ryms inom fastställd budget.
Taxeförändringarna 2018 träder i kraft söndagen den 10 december 2017 i samband med
tidtabellsskifte för tåg och buss i länet. Undantaget är dock taxeförändringar avseende
färdtjänst där taxeändringar träder i kraft den 1 juni 2017.

2.1

HANDLINGSPLAN FÖRSÄLJNINGSKANALSSTRATEGI

Den av Trafiknämnden (§ 25 TN 2017-03-30) beslutade försäljningskanalsstrategin som
omfattar länstrafikens verksamhet för åren 2017-2020 innehåller en åtgärdsplan (se
omstående sida) som ska samverka med taxearbetet för varje år under perioden.
Syftet med försäljningskanalsstrategin är att stimulera överflyttning till de prioriterade
försäljningskanaler där länstrafiken har bäst kontakt med kunden och där kunden kan
nås av uppdaterad information.
4
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De prioriterade försäljningskanalerna är en bärande del i Framtidens Resesystem som
kommer att tas i bruk successivt fram till 2020 då det nuvarande biljettsystemet tas ur
drift.
Handlingsplan för åtgärder i den beslutade försäljningskanalsstrategin:

Plan för försäljningsrelaterade aktiviteter utöver eventuella förändringar i ordinarie taxa
för respektive år. Fördjupade intäkts- och kostnadsanalyser för respektive förändring
genomförs i samband med taxerevideringar.
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RESEKORT

Under 2009-2010 infördes Resekortet som kan innehålla både periodgiltighet och
reskassa.
3.1 Resekortet buss 1 zon (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i en zon.
3.2 Resekortet buss 2 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i två angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Tvåzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de två angivna zonerna.
3.3 Resekortet buss 3 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i tre angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Trezonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de tre angivna zonerna.
3.4 Resekortet buss 4 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fyra angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Fyrzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fyra angivna zonerna.
3.5 Resekortet buss 5 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i fem angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Femzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fem angivna zonerna.
3.6 Resekortet buss 6 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sex angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Sexzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sex angivna zonerna.
3.7 Resekortet buss 7 zoner (30 dagar)
Periodkort för resa med buss i sju angivna zoner som geografiskt hör ihop.
Sjuzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sju angivna zonerna.
3.8 Resekortet buss län (30 dagar)
Periodkort för resor med buss i hela länet. För samtliga län inom Sydtaxesamarbetet så
är respektive länsgräns även taxegräns.

6
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3.9 Periodkort tåg (30 dagar)
Sedan 11 januari 2009 finns zonrelaterade periodkort för tåg på samma sätt som för
periodkort buss. Dessa zonrelaterade periodkort kan även kombineras för köp av zoner i
andra län t.ex. periodkort för tåg andra klass Lund – Älmhult eller Växjö – Hässleholm.
Periodkorten för tågtrafiken gäller även för samma zoner i busstrafiken. Periodkort för
tåg gäller inte på SJ X2000. Periodkort tåg finns för tåg andra klass respektive tåg första
klass och finns i följande varianter:








Två zoner
Tre zoner
Fyra zoner
Fem zoner
Sex zoner
Sju zoner
Län

3.10 Studerandekort (30 dagar)
Sedan 2009 finns studerandekort dels för buss och dels för tåg inom länet. Studerandekort ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris. Nytt nationellt förslag:
Studenter berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort och en
studietakt på minst 50 % om minst 10 veckors sammanhängande studier per termin på
en studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn (dvs ej SFI el
uppdragsutbildning).
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Studerandekorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Page 91 of 496

7

3.11 Ungdomskort (30 dagar)
I december 2011 infördes ungdomskort dels för buss och dels för tåg inom länet.
Ungdomskortet ger 25 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris (vilket innebär
samma pris som gäller för studerandekorten) och gäller upp till och med 19 års ålder.
Vid resa med Ungdomskortet skall legitimation som styrker giltig ålder kunna uppvisas.
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län

3.12 Studerandekort, giltighet i Sydtaxan – dvs över länsgräns
I och med taxeskiftet i december 2014 infördes studeranderabatt på länsgränsöverskridande periodprodukter inom taxesamarbetet i södra Sverige. Rabatteringen på
dessa produkter är 25 % på ordinarie pris för den valda sträckan. Studenter som är
berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort och en studietakt på
minst 50 % om minst 10 veckors sammanhängande studier per termin på en
studiemedelsberättigad utbildning som står under statlig tillsyn (dvs ej SFI el
uppdragsutbildning).
Den som reser med rabatterat färdbevis ska kunna uppvisa fotolegitimation och
kompletterande handlingar som styrker rätten att resa för rabatterat pris (Mecenat- el
Studentkort).

8
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3.13 Årskort (ett år)
Årskorten säljs under året med en löpande giltighet om 365 dagar och kan endast köpas
på Länstrafikens kansli/kundcenter. Årskorten säljs för hela giltigheten, men kan på
grund av sjukdom, ändrade arbetsförhållanden eller liknande returneras och återlösas
enligt en avräkningsmodell under året fram till den 10:e giltighetsmånaden. Därefter
medges ej återlösen.
Årskorten för buss finns i följande varianter:
 En zon
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Årskorten för tåg finns i följande varianter:
 Två zoner
 Tre zoner
 Fyra zoner
 Fem zoner
 Sex zoner
 Sju zoner
 Län
Priset för årskortet motsvarar priset för 9,5 månader.
Årskorten kan kombineras med giltighet för zoner inom Sydtaxeområdet.
3.14 Reskassa
Sedan införandet av dagens biljettsystem 2009 finns möjlighet att ladda reskassa på
Resekortet. Resekortets reskassa kan användas som betalning för resor med
kollektivtrafik till och från samt inom Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar
och Jönköpings län.
Resekort med reskassa säljs endast med jämnt hundratal kronor. Lägsta inköpsbelopp
från och med 9 december 2012 är 100 kronor.
Betalning med reskassa ger 20 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris inom Kronobergs
län. Varje län fastställer rabattsats för resor inom sitt län. Därför kan den totala
rabattsatsen för en länsgränsöverskridande resa bli annorlunda.
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SUBVENTIONERADE RESOR

I och med att Länstrafikens verksamhet erfordrar bidrag är varje resa subventionerad
med skattemedel. Länstrafiken får utöver detta varje år förfrågningar om ytterligare
subvention av resor utöver de normala taxorna. Följande policy gäller vid förfrågningar
om ytterligare subvention av resor utöver ordinarie taxa:
 Extra resor ombesörjs av Länstrafiken endast åt de huvudmän som Länstrafiken
träffat skolskjutsavtal med.
 Ytterligare subventioner av resor, t.ex. fria resor i någon omfattning, utöver vad
regionfullmäktige fastställt, genomförs ej. Trafiknämnden kan besluta om enstaka
undantag, företrädesvis i samband med nationella kollektivtrafikkampanjer.
5

MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP

Följande policy gäller för mängdrabatt vid större inköp:
Inköp av reskassa:
Inköp av periodkort:
Inköp av endagskort:
Enkelbiljetter:
6

10 % volymrabatt vid inköp av minst 100 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 10 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 50 kort
10 % volymrabatt vid inköp av minst 1 000
biljetter/kalenderår

BESÖKSKORT FÖR UTLÄNDSKA UNGDOMAR

Sedan 1995 har Länstrafiken tilldelat utländska ungdomar ett besökskort gällande fritt
resande i länet i max 8 dagar. Från och med 2015 betalar respektive skola/arrangör 185
kr exklusive moms/besökskort.
6.1 BESÖKSBILJETT
I och med Taxa 2015 introducerades besöksbiljetter som riktar sig till turister och
tillfälliga besökare. Giltighet: 1 respektive 3 dygn. Ålderskategori: 0-19 år, över 19 år
Biljetten kan köpas ombord på buss, i biljettautomater och på fasta försäljningsställen.
Stadstrafik
Besöksbiljett 24 timmar, vuxen
Besöksbiljett 24 timmar, barn
Besöksbiljett 72 timmar, vuxen
Besöksbiljett 72 timmar, barn

2018
67 kr
40 kr
134 kr
80 kr

2017
67 kr
40 kr
134 kr
80 kr

Län
Besöksbiljett 24 timmar, vuxen
Besöksbiljett 24 timmar, barn
Besöksbiljett 72 timmar, vuxen
Besöksbiljett 72 timmar, barn

122 kr
72 kr
244 kr
144 kr

122 kr
72 kr
244 kr
144 kr

10
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GILTIGHET I TÅGTRAFIK

Sedan den 11 januari 2009 svarar Länstrafiken Kronoberg för taxorna inom Kronobergs
län i Öresundstågtrafiken. Sedan den 12 december 2010 gäller Länstrafiken Kronobergs
taxor även ombord på Krösatågen inom länet. Från och med den 15 december 2013
gäller Länstrafiken Kronobergs taxor även ombord på Pågatågen inom länet.
Fr o m den 10 december 2017 sker ingen försäljning av biljetter och kort ombord på tåg
i Kronobergs län. Vid resa med tåg ska biljett köpas före ombordstigning.
Övriga tågtaxor fastställs av respektive tågoperatör.
8

RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER

Den 1 februari 2007 infördes en rabatterad gruppbiljett i linjetrafik för grundskoleelever.
Gruppbiljetten kan användas för kulturaktiviteter, vid besök av olika slag etc. Priset är ett
enhetspris för hela gruppen oavsett gruppens storlek. Gruppen får vara maximalt 30
personer. Gruppbiljetten gäller sedan 15 december 2013 hela skoldagen utan
tidsbegränsning.
9

TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN

2008 infördes förlängd övergångstid. Övergångstiden förlängdes från en timme till två
timmar i den första zonen för resenärer med reskassa och enkelbiljetter. Övergångstiden
gäller även mobilbiljetter. Detta innebär att en resenär kan genomföra en tur- och
returresa i Växjö stadstrafik inom två timmar för samma kostnad som en enkelresa
tidigare kostade. Kan även utnyttjas av regiontrafikresenärer som får avdrag för den
första zonen vid en snabb returresa.
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DUO/FAMILJ

Duo/familj gäller för högst fem personer och av dessa kan maximalt två personer vara
vuxna. Två vuxna kan alltså köpa en biljett Duo/familj. En familj kan bestå av: två
vuxna och upp till tre skolungdomar, en vuxen och upp till fyra skolungdomar eller fem
skolungdomar. Duo/familj kan köpas som enkelbiljett eller betalas med reskassa
alternativt som mobilbiljett.
Priset för Duo/familj beräknas efter priset för två vuxna med 10 % rabatt.
Duo/familj-biljett kan köpas samtliga dagar och fr. o. m. den 10 december även i nattrafik.
11

SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET

Sommarlovskortet gäller för ungdomar t.o.m. 19 år, för obegränsat resande under två
sommarmånader och finns i tre varianter:
 Sommarlovskortet, län tåg & buss:
 Sommarlovskortet, län buss:
 Sommarlovskortet, stadstrafik:
12

1 080 kr (ordinarie pris 2 160 kr)
930 kr (ordinarie pris 1 860 kr)
405 kr (ordinarie pris 810 kr)

FRITIDSKORT

Den 15 december 2013 infördes ett Fritidskort för ungdomar t.o.m. 19 år.
Fritidskortet finns i två varianter: Län tåg + buss samt Län buss.
Fritidskortet har giltighet måndag – fredag 14.00 - 04.00, samt lördag – söndag
00.00 -24.00. Fritidskortet utställs terminsvis 15 augusti-31 december samt 1 januari-15
juni. Kortet gäller under alla lov utom sommarlovet. Helgdagar är giltigheten som för
lördag/söndag. Lovdagar och studiedagar under terminen är giltigheten som för vardag.
Fritidskort säljs på fasta försäljningsställen och köps alltid för hela giltighetstiden.
13

KONTANTTILLÄGG

Under hösten 2012 genomfördes ett tillägg om 20 kr vid kontant betalning ombord i
buss, det sista steget i prisdifferentieringsstrategin med syfte till att minska
kontanthanteringen i Länstrafikens fordon. Detta tillägg fortsätter tills vidare att
användas i Länstrafikens verksamhet.

12
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SKOLKORT BUSS

Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med buss enligt följande tabell:
Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie
periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive
moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.
Skolkort län

Pris i % av länskort buss

2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun

75
60
Pris i % av fyrzonskort buss

2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort tätort

75
60
Pris i % av tätortskort buss

2 resor/dag
1 resa/dag

75
60

Utöver skolkorten som normalt utställs läsårsvis så finns även praktikkort för
10 respektive 20 resor.
Det finns även endagskort som säljs till skolor och socialförvaltningar, Migrationsverket
etc. Dessa skolkort, praktikkort och endagskort säljs inte direkt till enskilda resenärer.
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15 SKOLKORT TÅG
Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med tåg enligt följande tabell:
Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie
periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive
moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.
Skolkort län

Pris i % av länskort tåg

2 resor/dag
1 resa/dag
Skolkort kommun

75
60
Pris i % av fyrzonskort tåg

2 resor/dag
1 resa/dag

75
60

16 FÄRDTJÄNSTTAXA
Enligt beslut i regionfullmäktige 2012-10-12 (§47) skall färdtjänsttaxan följa taxan för
den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsttaxan framgår av punkt 34-35.
Region Kronoberg ansvarar för färdtjänsttaxan i de kommuner som överlåtit sina
uppgifter enligt Lag (1997:736) om Färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Detta innebär att Region Kronoberg i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet fastställer färdtjänsttaxan för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Tingsryd och Växjö.

14
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TAXA 2018

PERIODKORT BUSS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

540
640
780
890
970
1 050
1 140
1 240

540
700
780
860
940
1 030
1 120
1 210

– 60
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

486
576
702
801
873
945
1 026
1 116

486
630
702
774
846
927
1 008
1 089

– 54
+ 27
+ 27
+ 18
+ 18
+ 27

5 130
6 080
7 410
8 455
9 215
9 975
10 830
11 780

5 130
6 650
7 410
8 170
8 930
9 785
10 640
11 495

– 570
+ 285
+ 285
+ 190
+ 190
+ 285

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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PERIODKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

710
960
1 090
1 170
1 250
1 340
1 440

840
960
1 060
1 140
1 230
1 320
1 410

– 130
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

639
864
981
1 053
1 125
1 188
1 296

756
864
954
1 026
1 107
1 188
1 269

– 71
+ 27
+ 27
+ 18
+ 18
+ 27

7 410
9 120
10 355
11 115
11 875
12 730
13 680

7 980
9 120
10 070
10 830
11 685
12 540
13 395

– 570
+ 285
+ 285
+ 190
+ 190
+ 285

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

16
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PERIODKORT TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

1 210
1 390
1 520
1 600
1 680
1 770
1 870

1 270
1 390
1 490
1 570
1 660
1 750
1 840

– 60
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

11 495
13 205
14 440
15 200
15 960
16 815
17 765

12 065
13 205
14 155
14 915
15 770
16 625
17 480

– 570
+ 285
+ 285
+ 190
+ 190
+ 285

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
Årskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
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PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS
I KOMBINATION MED ZONER I ANDRA LÄN
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

360
460
600
890
970
1 050
1 140
1 240

360
520
600
860
940
1 030
1 120
1 210

– 60
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

360
390
600
1 090
1 170
1 250
1 340
1 440

360
520
600
1 060
1 140
1 230
1 320
1 410

– 130
+ 30
+ 30
+ 20
+ 20
+ 30

30-dagarskort buss:
Enzonskort (- 180)
Tvåzonskort (- 180)
Trezonskort (- 180)
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort
30-dagarskort tåg andra klass:
Enzonskort (- 320)
Tvåzonskort (- 320)
Trezonskort (- 360)
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

Exempel: Om en resenär från Skåne vill lägga till en zon i Kronobergs län (Älmhult) så
blir i Taxa 2018 merkostnaden för den zonen 360 kronor.
Periodkort över länsgräns kan även ställas ut med giltighet för studerande.
Då tillämpas ovanstående prissättning med en rabatt på 25 %.

18
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STUDERANDEKORT BUSS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

405
480
585
665
725
790
855
930

405
525
585
645
705
775
840
910

– 45
+ 20
+ 20
+ 15
+ 15
+ 20

365
473
527
581
635
698
756
819

– 41
+ 18
+ 18
+ 13
+ 13
+ 18

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

365
432
527
599
653
711
769
837
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STUDERANDEKORT TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

530
720
815
875
940
1 005
1 080

630
720
795
855
925
990
1 060

– 100
+ 20
+ 20
+ 15
+ 15
+ 20

567
648
716
769
833
891
954

– 90
+ 18
+ 18
+ 13
+ 13
+ 18

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

20

477
648
734
787
846
904
972
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UNGDOMSKORT BUSS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

30-dagarskort:
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

405
480
585
665
725
790
855
930

405
525
585
645
705
775
840
910

– 45
+ 20
+ 20
+ 15
+ 15
+ 20

365
473
527
581
635
698
756
819

– 41
+ 18
+ 18
+ 13
+ 13
+ 18

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tätortskort/Enzonskort
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

365
432
527
599
653
711
769
837
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UNGDOMSKORT TÅG ANDRA KLASS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

530
720
815
875
940
1 005
1 080

630
720
795
855
925
990
1 060

– 100
+ 20
+ 20
+ 15
+ 15
+ 20

567
648
716
769
833
891
954

– 90
+ 18
+ 18
+ 13
+ 13
+ 18

30-dagarskort:
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):
Tvåzonskort
Trezonskort
Fyrzonskort
Femzonskort
Sexzonskort
Sjuzonskort
Länskort

22

477
648
734
787
846
904
972
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER BUSS
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

-

Barn/ungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
16
2
zoner
22
3
zoner
29
4
zoner
37
5
zoner
44
6
zoner
51
7
zoner
59
8
zoner
69
9
zoner
75
10 zoner
82
11 zoner
89
12 zoner
99

16
22
29
37
44
51
59
69
75
82
89
99

-

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297

-

Duo/Familj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER TÅG (ANDRA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

27
37
49
61
73
85
99
115
125
137
149
165

-

Barn/ungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
16
2
zoner
22
3
zoner
29
4
zoner
37
5
zoner
44
6
zoner
51
7
zoner
59
8
zoner
69
9
zoner
75
10 zoner
82
11 zoner
89
12 zoner
99

16
22
29
37
44
51
59
69
75
82
89
99

-

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297

-

Duo/Familj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner

49
67
88
110
131
153
178
207
225
247
268
297
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Enkelbiljetter
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner
8
zoner
9
zoner
10 zoner
11 zoner
12 zoner

ENKELBILJETTER TÅG (FÖRSTA KLASS)
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

57
67
79
91
103
115
129
145
155
167
179
195

57
67
79
91
103
115
129
145
155
167
179
195

-

Barn/ungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)
1
zon
46
2
zoner
52
3
zoner
59
4
zoner
67
5
zoner
74
6
zoner
81
7
zoner
89
8
zoner
99
9
zoner
105
10 zoner
112
11 zoner
119
12 zoner
129

46
52
59
67
74
81
89
99
105
112
119
129

-
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ÖVRIGT
Pris 2017
inkl moms

Pris 2016
inkl moms

Differens

Reskassa
(20 % rabatt)

fr.o.m. 100 kr
fr.o.m. 100 kr
(jämna hundratals kronor)

-

Cykel regiontrafik buss

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Cykel tåg

som Barn/ungdom som Barn/ungdom

-

Kontrollavgift buss

1 000

1 000

-

Kontrollavgift tåg

1 000

1 000

-

26
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SKOLKORT BUSS
Kostnad/månad
exkl. moms
2018
2017

Differens

Skolkort län
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 875
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 700

855
685

+ 20
+ 15

Skolkort kommun
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 630
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 505

610
485

+ 20
+ 20

Skolkort tätort
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 380
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 305

380
305

-

Övriga biljetter
Skolkort, ersättningskort (inkl. moms)
- gymnasieelever
- gymnasieelever med polisanmälan
- grundskoleelever årskurs 7-9
- grundskoleelever årskurs F-6

250
100
100
0

250
100
100
0

-

Besökskort, 8 dagar, utländska studenter

185

185

-

Endagsbiljett län (inkl. moms)

122

122

-

Praktikkort (inkl moms)

220:-/440:-

Gruppbiljett enkelresa stadstrafik

192

192

-

Gruppbiljett enkelresa regiontrafik

300

300

-
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SKOLKORT TÅG
Kostnad/månad
exkl. moms
2018
2017

Differens

Skolkort län
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 1 020
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 815

1 000
800

+ 20
+ 15

Skolkort kommun
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00) 770
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00) 615

750
600

+ 20
+ 15
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SOMMARLOVSKORT
Pris 2018
inkl moms

Giltighet under två sommarmånader
Sommarlovskort, län tåg & buss
1 080
Sommarlovskort, län buss
930
Sommarlovskort, stadstrafik
405
32

TAXA 2018

Pris 2017
inkl moms

Differens

1 060
910
405

+ 20
+ 20
-

FRITIDSKORT
(jämförpris
/månad)

Pris
2018

Pris
2017

Fritidskort län buss
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00
Giltighet en termin

(182)

820

820

Fritidskort län buss + tåg
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00
Giltighet en termin

(227)

1 020

1 020

28
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FÄRDTJÄNST ENKELBILJETT

Enkelbiljetter
Pris 2018
Resa antal zoner
inkl moms
Vuxen, bokning dagen före resan
1
zon
40
2
zoner
55
3
zoner
70
4
zoner
80
5
zoner
95
6
zoner
115
7
zoner
130
8
zoner
145
9
zoner
155
10 zoner
170
11 zoner
185
12 zoner
200

Pris 2017
inkl moms

Vuxen, bokning samma dag som resan
1
zon
50
2
zoner
65
3
zoner
80
4
zoner
100
5
zoner
120
6
zoner
140
7
zoner
165
8
zoner
180
9
zoner
195
10 zoner
215
11 zoner
230
12 zoner
250
Ungdom 7 – 19 år, bokning dagen före resan
1
zon
30
2
zoner
35
3
zoner
45
4
zoner
50
5
zoner
60
6
zoner
70
7
zoner
80
8
zoner
90
9
zoner
100
10 zoner
110
11 zoner
120
12 zoner
130
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Differens

40
55
70
80
95
115
130
-

-

50
65
80
100
120
140
165
-

-

30
35
45
50
60
70
80
-

-

29

Ungdom 7 – 19 år, bokning samma dag som resan
1
zon
35
2
zoner
40
3
zoner
55
4
zoner
65
5
zoner
75
6
zoner
85
7
zoner
100
8
zoner
110
9
zoner
120
10 zoner
135
11 zoner
150
12 zoner
165

34

TAXA 2018

30-dagarskort:
Resa antal zoner
Vuxen
1
zon
2
zoner
3
zoner
4
zoner
5
zoner
6
zoner
7
zoner

35
40
55
65
75
85
100
-

-

FÄRDTJÄNST PERIODKORT
Pris 2018
inkl moms

Pris 2017
inkl moms

Differens

600
710
840
960
1 060
1 180
1 280

600
760
840
960
1 060
1 180
1 280

– 50
-

300
355
420
480
530
590
640

300
380
420
480
530
590
640

– 25
-

Ungdom 7 – 19 år, (50 % rabatt)
1
2
3
4
5
6
7

30

zon
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
zoner
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JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2017-03-15

Jönköping

Vuxen
enkelbiljett
1 zon
30

Vuxen
enkelbiljett
taktaxa
120

Periodkort,
ord pris
30 dagar
630
740
1060

Anmärkning
1 zon
2 zoner
Länskort

Kalmar

27

111

600
850
1100
1300
1400

1 zon
2 zoner
3 zoner
4 zoner
5 zoner (län)

Blekinge

24

124

459
659
859
1059

1 zon
2 zoner
4 zoner
8 (län)

Skåne (Jojo*) 25

110

500

1-2 zoner storstad
(Lund, Malmö, Helsingborg)

25

Halland

26

214

400
700
850
1100
1250

1-2 zon (ej storstad)
3 zoner
4-6 zoner
7-9 zoner
10 (län)

615
715
815
915
1015
1115
1215
1315
1415
1515
1615

1 zon tåg & buss
2 zoner tåg & buss
3 zoner tåg & buss
4 zoner tåg & buss
5 zoner tåg & buss
6 zoner tåg & buss
7 zoner tåg & buss
8 zoner tåg & buss
9 zoner tåg & buss
10 zoner tåg & buss
Län tåg & buss

* Avser vid tidpunkten befintligt biljettsystem (Jojo). Nytt appbaserat införs under 2017.
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Sammanfattning
En försäljningskanalsstrategi skulle kunna förklaras på följande sätt:
”Hur mycket ska en vara eller tjänst kosta i respektive kanal och av vilken anledning ska priset skilja?”
Det innebär att dokumentet beskriver vilken prioritering vi vill göra rörande våra framtida
försäljningskanaler kopplade till projektet Framtidens Resesystem vilket har startats med anledning
av att nuvarande biljettsystem tas ur drift 2020.
Med ledning av strategin som tas fram i dokumentet görs lämpliga vägval för försäljning och
biljettering vilket i sin tur har bäring på vilken utrustning som ska användas i och omkring fordon och
på vilket sätt vi väljer att bemöta kunder – digitalt såväl som i det fysiska mötet.
De åtgärder som strategin föranleder kommer att leda till vissa kanalförflyttningar, och en strategi är
nödvändig för att dessa omflyttningar ska ske på önskat sätt och leda till önskat resultat.
Tidshorisonten för de moment som beskrivs i dokumentet har en tonvikt på åren 2018-2020 – med
en viss utblick mot 2025.
Sammanfattningsvis kan vi säga att den framtida omprioriteringen av försäljningskanalerna innebär
att vi prioriterar upp självbetjäningskanaler och dessa har även de inneboende egenskaper att de
erbjuder en hög tillgänglighet och en god kontakt med kund, samtidigt som det är möjligt att utforma
dem med ett modernt och personligt anslag.

Sammanfattning av de viktigaste kanalförflyttningarna som de strategiska valen innebär:
•
•
•
•
•
•

Ökad försäljning via mobilapp – snabb självservice stöttad av vår mest uppdaterade
information och vårt bästa pris
Minskad andel köp ombord – för att möjliggöra snabbare trafik och bättre
viseringsmöjligheter
Färre kontanter i trafiken – på sikt ett fullständigt upphörande av kontanthantering
Sammankoppling mellan e-handel och appen – för att ge stöd till fler produkter i appen och
erbjuda en bättre kundtrygghet i kanalen
Mer information i de nya biljettautomaterna – t ex tidpunkter för de närmaste avgångarna
(inkl ändrade tider p g a störningar) och upplysningar om produktalternativ
Mindre försäljning på Kundcenter – till förmån för mer kvalificerad kundrådgivning

Strategidokumentet avslutas med en sammanställning av nödvändiga beslut som måste tas för att
genomföra de förändringar som läggs fram i dokumentet. Detta formuleras i en föreslagen
åtgärdsplan.
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1. Inledning
En försäljningskanalsstrategi används för att lägga fast riktlinjer och vägval för på vilket sätt en vara
eller tjänst ska säljas och omfattar på vilka premisser en varierande prissättning väljs för att styra
kunder till de kanaler man vill främja samt anledningen till att vissa kanaler ska prioriteras framför
andra.
Detta dokument ställs samman av den anledning att vi behöver en ny strategi för hur Länstrafiken
Kronoberg i framtiden ska prioritera försäljningskanaler i den framtida betallösningen i och med att
det kommande biljettsystemet innebär andra möjligheter till biljettering och försäljning. I samband
med ett kommande systemskifte finns även möjligheter att förbättra områden där det finns en
förbättringspotential exempelvis genom att utöka servicemöjligheterna till kund och öka
ombordstigningshastigheten på buss.

1.1 Syfte
Syftet med dokumentet är att ge en bakgrund till nuvarande kanalfördelning, en omvärldsanalys
rörande försäljning och sätt att betala i stort – samt en analys av de olika kanalernas problem och
förtjänster för att därefter mynna ut i framtida prioritering av försäljningskanaler.

1.2 Mål
Målet är att våra framtida försäljningskanaler i möjligaste mån ska stämma överens med målbilden
för projektet Framtidens Resesystem inom vilket framtida betallösningar kommer att hanteras.

Målbild – Framtidens Resesystem
 Enkelt – lätt att förstå och lätt att använda.
 Driva resandet – konkurrenskraftigt koncept som premierar lojalitet och inspirerar till
att fler reser mer.
 Modernt – flexibelt, nytänkande och utvecklingsbart för framtida behov.
 Intäktssäkring – affärsstödjande för en tryggad ekonomisk bas.
 Personligt – utgångspunkt i kundens behov och önskemål (kundanpassat).
 Funktionellt – säkert, snabbt och pålitligt för alla användare.
 Samverkan – sömlöst resande för kunden oavsett gränser och trafikslag.

Strategidokumentet ska ge svar på vad vi väljer att basera kanalprioriteringen på och av vilka
anledningar vi väljer att prioritera en viss kanal framför en annan.
Tidsmässigt handlar det om att under åren 2017 fram till utgången av 2019 genomföra nödvändiga
åtgärder på flera plan; både avseende regler och riktlinjer, taxor, investeringar i ny utrustning samt
marknadsföring och information.
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2. Nulägesbeskrivning
Idag har länstrafiken dessa försäljningskanaler:










Biljettautomater
E-handel (Mina sidor)
Mobilbiljett
Kansliet
Kundcenter
Ombord (buss & förekommande fall tåg)
Resplus
Försäljningsställen

Det bör poängteras att vi har intäkter utöver dessa kanaler som inte redovisas som försäljning på
sedvanligt vis. Till dessa hör resandet på skolkort, resandet med Linnéuniversitetets tjänsteresekort,
försäljning av internationella tågbiljetter, men även gränsavräkningar mot grannlänen. Intäkter i
dessa kanaler är heller inte med i prioriteringsmodellen.
Fördelningen av länstrafikens årsomsättning i de olika kanalerna har varit relativt konstant sedan
2014. De riktigt stora omsvängningarna skedde tidigare.

Årsomsättning i olika kanaler 2011-2016
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Kanalfördelning 2016

Kanaluppdelningen som vi använder oss av idag är den som löpande används i våra månadsrapporter
och här särredovisas kontantandelen ombord i buss som ett led i att följa denna minskning enligt den
tidigare prisdifferentieringsstrategin (se s 12). För att spara tid i trafiken är det inte sättet att
genomföra betaltransaktioner ombord som har betydelse utan snarare det faktum att det görs
transaktioner. Av denna anledning så lade vi samman ”Betalkort” och ”Kontant på buss” till
”Ombordförsäljning” när vi genomförde en workshop med styrgruppen till projektet Framtidens
resesystem där vi belyste för- och nackdelar med de olika kanalerna.

Följande för- och nackdelar är vad som kom fram på workshopen:
Biljettautomater
Fördelar: självbetjäning, förköp, försäljning dygnet runt, enhetligt koncept, brett sortiment
Nackdelar: ej anpassade för funktionshindrade, dyrt serviceavtal, tar tid vid försäljning, dåligt
gränssnitt, dyr investering, dåligt köpflöde, långsamma

Kundcenter
Fördelar: hög servicegrad, bygger varumärke, personligt bemötande, fullservice = brett sortiment,
hög kompetens
Nackdelar: begränsade öppettider, dyrt, begränsad fysisk tillgänglighet, hot om våld/rånrisk för
egen personal

Kansliet
Fördelar: personlig service, möjlighet till fakturaköp
Nackdelar: otillgängligt (tid, geografi), otydligt, tar administrativ kraft, endast för vissa kunder
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Försäljningsställen
Fördelar: personlig service, relativt bra geografisk spridning, avlastar övriga kanaler, geografisk
rättvisa.
Nackdelar: varierande och bristande kompetens och intresse, dyr provision, dyr teknisk
utrustning, otydlig bild av länstrafiken, administrativt tunga redovisningsrutiner

Ombordförsäljning
Fördelar: enkelt för kund, brett sortiment, personlig service, hög tillgänglighet,
Nackdelar: tar tid i trafik, rånrisk, krångligt för föraren, teknikkrävande, ojämn kvalitet i
utförandet, betungande redovisningsrutiner, kräver dyra investeringar

Mina sidor (dagens e-handel)
Fördelar: mervärde för kund, relationsskapande, billig kanal (transaktionskostnad), försäljning
dygnet runt, enkelt för kund, vi äger kanalen
Nackdelar: rabatterad kanal, begränsat utbud, teknikberoende, kräver framförhållning, kräver
svenskt personnummer (registreringskrav)

Mobilbiljett
Fördelar: förköp (snabb ombordstigning), självbetjäning, alltid tillgänglig, mervärde för kund
Nackdelar: viss tröskel in, teknikberoende, dagens typ av visering saknar validering, separat
biljettsystem (dock ej i framtiden), plattform kan locka till fusk med dagens lösning utan
validering

Resplus
Fördelar: självbetjäning, alltid tillgänglig, kombinerbara resor (hela resan på en biljett)
Nackdelar: otydlig kanal, svårt att påverka såväl information som försäljningsflöde, endast bokat
resande, teknisk validering saknas, ställer extra krav på länstrafikens planerare

Ovanstående försäljning i de olika kanalerna fördelar sig på följande sätt mellan de vanligaste
biljettslagen:
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2.1 Resultat av fokusgruppstudie
I början av 2017 genomfördes kvalitativa intervjustudier i form av fokusgrupper där invånare i
Kronobergs län med olika resvanor fick lämna synpunkter kring dagens utbud men också lämna
önskemål om framtidens försäljningskanaler och kringtjänster.
Resultatet från undersökningen visar bland annat att yngre och vana resenärer önskar köpa och bära
sin produkt i en mobilapp, där de kan administrera sin produkt själva och följa sina resor direkt i sin
mobiltelefon. Denna grupp ser inte behov av att erbjudas många alternativ utan önskar färre men
moderna betal metoder.
Ombordförsäljning upplevs som ett störande moment för gruppen yngre samt vana eftersom det
hindrar en snabb ombordstigning och riskerar att göra så att resan blir försenad.
Äldre, samt grupper som inte reser så ofta idag, önskar fler alternativa försäljningskanaler än den
vana resenären. Denna grupp är mer positivt inställd till kanaler som inte kräver förköp utan kan
köpas direkt i anslutning till resan.
Resultatet visar på att båda grupperna prioriterar trygghet och enkelhet. De vill kunna lita på att
systemen fungerar och att det är tydligt vad som gäller för produkten. En annan viktig aspekt är att
de inte vill övervakas genom de digitala kanalerna utan att ha gett sitt medgivande till detta.
Kontanthanteringen ifrågasätts också som ett betalmedel av båda grupper, de som inte önskar
använda sin mobiltelefon vill istället använda sitt kreditkort och ser då helst att det är kontaktlöst.

Fokusgruppstudien visade även på att deltagarna var positiva till någon typ av lojalitetsprogram, dvs
att man på något sätt belönas (t ex i form av rabatter) för upprepade köp. När det gäller vilken typ av
erbjudande som skulle kunna vara aktuellt för frekventa kunder så var uppfattningen i
fokusgrupperna att erbjudandena skulle hållas enkla och lättfattliga och med nära anknytning till
kollektivtrafikresandet (exempelvis återbetalning utifrån gjorda resor enligt en förutbestämd
modell).
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3. Historik och omvärldsanalys
Sedan början av 2000-talet har en av kollektivtrafikbranschens utmaningar varit att minimera antalet
köp som genomförs ombord i trafiken. Istället har man arbetat med att styra kunden mot produkter
med lång giltighetstid eller förladdning av produkter likt reskassefunktionen, som används i
nuvarande biljettsystem men som även funnits i tidigare, vilket underlättar köp av enkelbiljetter.
Reskassan har också fått effekten att kunder i och med att de förladdat kort binder upp de pengar
som laddats till att användas i kollektivtrafiken, vilket från branschen setts som något positivt.
Detta tänk har på 2010-talet kommit att ifrågasättas sedan det blivit betydligt vanligare i handeln att
kunder kan genomföra mindre köp på ett betydligare enklare och snabbare sätt. Denna utveckling
har också möjliggjort att många kunder i större utsträckning accepterar och även önskar att själv
kunna köpa sina produkter t ex via sin telefon eller dator.
Efter att möjligheten att sälja SMS-biljetter togs bort ökade kravet på kollektivtrafiken att utveckla
mobilappar som möjliggör att kunden kan använda sin smartphone som bärare av produkt, men
också kunna administrera sin produkt direkt utan att behöva uppsöka ett försäljningsställe eller en
buss.
Nästintill samtliga aktörer som bedriver kollektivtrafik i Sverige har idag anammat detta koncept och
erbjuder möjligheten att köpa produkter via digitala kanaler, t ex via en mobilapp eller e-handel.
Samtidigt som man förser kunden med ett mer modernt sätt att betala och bära sin produkt ger
detta andra fördelar som att få en tätare kommunikation med kunden. Eftersom försäljning ökar i
dessa kanaler arbetar nu kollektivtrafiksverige med att få dessa produkter maskinellt avläsbara i
fordonen för inkomstsäkring och statistikinsamling.
Nya standarder kring kontaktlösa kredit/betalkort har lanserats på flera
platser i Europa. Vissa trafikhuvudmän i Europa har redan implementerat
detta som ett komplement till kortbaserade RFID-kort. En standard som
denna (t ex EMV contactless) skulle kunna möjliggöra snabbare köp
ombord men också fungera som en identifierare i ett system där
produkten ligger i molnet. Detta kräver dock en säker kommunikation från
samtliga fordon. De stora bankerna beräknar att lansera kontaktlösa kort
i större skala i Sverige under andra halvåret av 2017 och man bedömer
att 50 % av alla betalkort skall vara kontaktlösa år 2018.

Symbol för EMV contactless-kompatibel
kortterminal

Best price är ett koncept där systemet räknar ut det bästa priset för resan baserat på vilka
försäljningsregler som används. Detta kan användas när man t ex inte har några periodkort utan
kunden reser på enkelbiljetter som sedan når ett tak och kunden åker därifrån gratis fram till ett visst
datum. Detta kan automatiseras med hjälp av teknik kallad Low energy Bluetooth som känner av när
kunden kliver på och av fordonen och processar sedan betalningen mot det betalmedel som kunden
valt. Detta kräver dock att kunden är registrerad och har Bluetooth aktiverat på sin mobiltelefon.
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Nya betalsätt kräver tekniska lösningar och utmaningen är att göra det enkelt för kunden i så mån att
man ”döljer” vad som kan uppfattas som tekniskt krångel för kunden och istället uppvisar ett enkelt
och tydligt gränssnitt mot kunden. Helt otekniskt blir det dock sällan, och det är tydligt att
acceptansen för ett visst mått av ”tekniska val” för den enskilde bör vara relativt hög och t o m öka
med tanke på funktion och teknik i vår omvärld – exempelvis abonnemang på tjänster som Netflix
och Spotify, administration mobiltelefonabonnemang och tillhörande surfmängder, samt allehanda
köp och bokningar via nätet.
Generellt kan sägas att snabba betalningar som sker genom interaktion med någon typ av app eller
via webben är något som verkar efterfrågas av allt fler, och som kund vill man ha lätt överblickbar
kontroll över förloppet.
När det gäller resande i allmänhet och kollektivtrafik i synnerhet så är det tydligt att den
individanpassning som digitaliseringen innebär är något som passar denna marknad väl. Det är
naturligt att man före, under och även efter den avslutade resan är betjänt av tids- och prisuppgifter
som kan erbjudas i en smartphone. Men detta öppnar också för att kunna erbjuda kringtjänster som
inte alltid behöver vara kopplade till resan utan kan vara tjänster som tillåter kunden att utnyttja
tiden under resan på ett effektivare sätt. Detta ger då ett mervärde för kunden och kan göra att valet
att resa kollektivt blir mer attraktivt.

10
Page 126 of 496

Kombinerad mobilitet
Kombinerad mobilitet och Mobility as a Service(MaaS) är begrepp som används allt mer och kan
förklaras som att mobilitet (dvs att förflytta sig från en plats till en annan) är något som kan köpas
som en tjänst och inte kräver att man äger en egen bil. Att själva resan är en tjänst som kan köpas är
knappast något nytt, utan det är mer kombinationen av flera färdmedel som präglas av ett nytänk.
Inom kollektivtrafikbranschen ser vi naturligt nog kollektivtrafiken som ryggraden i den kombinerade
mobiliteten som kan erbjudas allt fler i och med att tjänster som hyrcykel, taxi eller samåkning kan
kopplas på i ändarna eller som mellanled i kollektivtrafikresan.
Utöver de alternativa färdsätten kan också göras en koppling till privata aktörer som bedriver
kollektivtrafik. Här kan kunden ges en möjlighet att själv köpa eller beställa hela resan vid ett
köptillfälle och då kombinera tåg, buss och taxitrafik från privata aktörer tillsammans med offentligt
finansierad trafik. Detta kan också ge kunden ett bättre utbud och en smidigare upplevelse när båda
delarna utnyttjas på en och samma resa.
För detta ändamål faller det sig naturligt att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär i
form av goda möjligheter till bokning, betalning, geografisk positionering och intäktsfördelning.
För att lösa de tekniska utmaningarna det innebär att koppla samman trafik från flera olika aktörer
har ett nationellt projekt kallat BoB (Biljett- och Betalprojektet) slutförts i januari 2017. Projektet har
drivits av Samtrafiken och utmynnat i en standard för biljettering vilket utgör en gemensam
samverkansplattform för aktörer inom kollektivtrafikbranschen. Standarden syftar bland annat till att
ta fram tekniska specifikationer och gränssnitt för en nationell arkitektur avseende biljett- och
betalsystem, som i sin tur ska kunna ligga till grund för att kunna sälja och läsa av olika aktörers
biljetter. Länstrafiken Kronoberg har tagit en aktiv roll i detta arbete.
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3.1 Befintlig kanalsegmentering i form av prisdifferentiering
I december 2012 genomfördes kontanttillägg vid betalning ombord som det sista steget i den tidigare
beslutade handlingsplanen för minimering av kontanthantering och hot om våld, vilken innebar
följande åtgärder (punkterna genomfördes successivt under åren 2006-2012):
• installation av övervakningskameror
• utökning av betjänade försäljningsställen
• nytt biljettsystem med laddning via Internet
• översyn av taxor med förmånligare villkor för nattaxa
• möjlighet att betala med bank- och kreditkort ombord
• införande av SMS-biljett
• översyn av otrygga hållplatser
• ökade insatser med väktarpersonal
• utbildning i konflikthantering för förare
• information till resenärer om var man bäst laddar sitt kort
• kontanttillägget om 20 kr på all kontant betalning av kort och biljetter ombord i buss

Ett flertal åtgärder hade en direkt bäring på försäljningskanaler och i samband med att
kontanttillägget infördes så sammanfattades länstrafikens prisdifferentiering enligt nedanstående
modell. Prissättningsstrategin är sedan dess det närmaste en kanalsegmentering vi kommit.

Modell för prisdifferentieringen, så som den uttrycktes vid införandet.

Ledorden för prisdifferentieringen var: enkelt, rättvist och styrande. Med det menas att det ska vara
enkelt för kunden att förstå varför priset kan vara olika beroende var biljetten köps. Att
prissättningen upplevs som rättvis, samt att den styr till de kanaler som ska premieras.

3.2 Nulägesanalys av kontanthantering och kortbetalning i
kollektivtrafiken i landet
Enligt Svensk Kollektivtrafiks biljettprisundersökning för 2016 fortsätter möjligheterna till kontant
betalning ombord att minska. 2016 var det 10 regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) som tillät
kontanter ombord (av 24), vilket är två färre än 2015. Flera av RKM som inte har kontantstopp
försöker dock styra betalningen till andra kanaler t ex genom att ha ett prispåslag vid
ombordförsäljning. Alla RKM utom tre (SL, Region Gotland och Dalatrafik) tillåter betalning med
betalkort ombord i någon del av sin trafik.
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Följande RKM svarade att man tillät köp med kontanter:
Hallandstrafiken (endast på regionaltåg)
Jönköpings Länstrafik
Region Gotland
Dalatrafik
Värmlandstrafik (endast på regionaltåg)
X-trafik
Västtrafik (endast på regionaltåg)
SL (endast spårvagnslinje 7 och Roslagsbanan)
Waxholmsbolaget
Länstrafiken Kronoberg
Som kan noteras av ovanstående uppställning så är kontant betalning i någon mån att betrakta som
ett undantag och ofta knutet till spårbunden trafik.

Hos 22 % av RKM i landet kan man betala med kontanter.

Hos 87 % av RKM i landet kan man betala med kredit- eller betalkort ombord.
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3.3 Sydtaxan och samarbete mellan grannlän i syd
Länstrafiken Kronobergs taxa är en integrerad del av Sydtaxan, ett samarbete mellan
länstrafikbolagen i Sydsverige, vilket har sitt ursprung i upphandlingen av ett gemensamt
biljettsystem som togs i bruk 2009 och där det chipbaserade Resekortet är en central komponent.
Detta fick extra kraft genom starten av Öresundståg i länstrafikbolagens regi samma år.
Sydtaxan är ett överenskommet sätt att prissätta och ställa ut färdbevis för buss och tågresor och
bygger på en modell för adderad zontaxa, där respektive huvudman själv beslutar om zonpriser i det
egna länet men där övergripande produkter som 30-dagars periodkort och biljetter som kan betalas
med en förladdad reskassa är gemensamma överenskommelser. Likaså är enhetliga ålderskategorier
för biljetterna och övriga resevillkor överenskomna och gemensamma.
Principen för Sydtaxan innebär att ett pris fastställs för en resa inom en viss zon. En längre resa som
företas genom flera, sinsemellan angränsande zoner, prissätts till det adderade priset av dessa zoner.
Grundprincipen är att man betalar för den sträcka man reser. Ambitionen är att inom ramen för
Sydtaxan fortsätta att förbättra samarbetet för att ytterligare förfina det gemensamma systemet för
länstränsöverskridande resor och det pågår ett arbete med att ta fram ett avtal för en uppdaterad
modell för Sydtaxan för användning med framtida biljett- och betalsystem.
Skånetrafiken har redan tagit beslut om en ny taxemodell där det nuvarande sättet att använda
zonerna i länet byts ut mot ”personliga zoner” som är kilometerbaserade.
Med anledning av att samtliga trafikbolag inom Sydtaxan står inför det faktum att dagens
biljettsystem inom några år behöver ersättas av ett nytt till följd av att leverantörsavtalet löper ut, är
det viktigt att poängtera dels att de mått och steg som tas med en försäljningskanalsstrategi ska ses i
ljuset av ett fortsatt samarbete mellan sydlänen och dels att verksamheterna kommer att använda
sig av befintlig utrustning fram till 2020. Detta betyder att kanalstrategin behöver anpassas för att
fungera med, och dra nytta av, gjorda investeringar samtidigt som den främjar ett skifte till ny teknik
som kommer att rullas in successivt.
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4. Kanalprioritering (klassificering av kanaler)
För att göra det möjligt att bedöma i vilken grad som de olika kanalerna lever upp till den målbild vi
arbetar med för framtidens betallösning har vi valt att ta fram ett antal försäljningsegenskaper som
befinner sig i nära samklang med varje punkt i målbilden. Genom att beskriva dessa önskvärda
egenskaper vid försäljning och knyta dessa egenskaper till målformuleringarna menar vi att det är
möjligt att skapa en profil för bedömning av framtida kanalprioritering.
Mål:
Enkelt
Driva resandet
Modernt
Intäktssäkring
Personligt
Funktionellt
Samverkan

Egenskap vid försäljning:
Tillgängligt, Kundvänligt insteg
Uppkopplad, personligt, snabb ombordstigning
Uppkopplad, personligt, självbetjäning
Kostnadseffektiv, säker biljettering
Personligt, kundanpassat
Tydlig information
Försäljning över länsgräns

Genom att skapa en matris som visar i vilken utsträckning som respektive kanal infriar kravet eller
önskemålet på en viss egenskap kan man sedan göra vissa utfästelser över hur man, baserat på dessa
egenskaper, bör prioritera försäljningskanalerna:

Matris som visar prioriteringsmodell över försäljningskanalerna:
Försäljningsegenskaper

Mobil Biljettautomat Försäljningsställen

Ombordförsäljning

Kundcenter

Personligt, kundanpassat

x

x

x

Uppkopplad kontakt med kund

x

Tillgänglighet

x

Självbetjäning

x

x

Kostnadseffektiv

x

x

Kundvänligt insteg

o

o

x

x

x

Försäljning över länsgräns

x

x

x

o

x

Tydlig och enhetlig information

x

o

o

x

Snabb ombordstigning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Resplus

x

o

x
x

x
x
Säker biljettering
X=infriar kravet o=infriar delvis kravet

x

x

o

x
x

x

x

o
x

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mobil
E-handel
Biljettautomat
Kundcenter
Försäljningsställen
Ombordförsäljning
Resplus

Det kommande biljett- och betalsystemet med mobilen som bärare
Nästa generations kundportal på nätet
Tågtrafiken ökar och försäljningen behöver mötas upp effektivt
Kundmötet är fortfarande viktigt
Bidrar till spridning av assisterad försäljning
Manuell försäljning ombord, omfattning återstår att utreda
Viktig intäktskälla, som vi dock har svårt att påverka
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x
x

Baserat på ovanstående försäljningsegenskaper ska kanalerna prioriteras på följande sätt:
1.

E-handel

Det är värt att poängtera att e-handel och mobilappen, som vi tänker oss dem i framtiden, är
beroende av varandra för att kunna bli så bra som möjligt. Dvs att de i någon mån ”lever i symbios”.
Om det inte finns en stark koppling mellan dessa köp- och informationskanaler så blir båda svagare.
Detta återspeglas inte fullt ut i matrisvärderingen, och möjligen kan man finna liknande kopplingar,
om än inte lika starka, mellan t ex ombordförsäljning och kundcenter.
När det gäller begreppet kostnadseffektivitet så är detta i nuläget huvudsakligen en uppskattning
baserad på erfarenhet och handlar främst om löpande kostnader. Här har vi vägt in att de kanaler
som vi betraktar som kostnadseffektiva är dels egna kanaler där vi har bättre kontroll över
kostnaderna samt kanaler som inte är personalintensiva.

4.1 De viktigaste önskade effekterna av kanalförflyttning
Mer självservice avlastar förare från försäljningsmoment i trafiken. Med tanke på att resandet ökar
blir självservice också viktigare för att inte försäljnings- och kundservicemomentet ska bli en trång
sektor.
En annan effekt av ökad självservice blir också att Kundcenter kan koncentrera sig på de kunder som
bäst behöver personlig service (istället för försäljning till alla).
Kunden får bättre kontroll på sin resesituation. Med detta menas att när vi styr försäljning och
information till färre men bättre kanaler är det enklare att ge en sammanhållen och konsekvent bild
som innehåller färsk information om exempelvis trafik, resmönster och gjorda utlägg.
När vi har en majoritet av kunderna i de prioriterade kanalerna ökar också möjligheterna för att få en
så komplett bild som möjligt av kunderna och deras behov. Vi kan även få bättre möjligheter till
direktkoppling via app eller hemsida som kan användas oavsett geografisk belägenhet – något som
kan vara till nytta vid ett exempelvis vid förseningar i trafiken. Men vad vi dessutom har nytta av
oavsett trafikläge är att vi skaffar oss bättre möjligheter att målgruppsanpassa vår kommunikation så
att rätt kund nås av ett mera relevant budskap.
I ett ekonomiperspektiv ska kanalförflyttningen inte bli fördyrande; dvs försäljningsomkostnaden
antingen totalt eller mätt per transaktion bör inte bli högre i de prioriterade kanalerna. Skulle det
ändå bli en fördyring av att flytta försäljning till prioriterade kanaler är det angeläget att man
nyttoberäknar de fördelar som verksamheten värdesätter med en viss vald kanal.
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4.2 Generell riskbedömning av kanalförflyttning
En förflyttning av försäljning medför såväl förutsedda som oförutsedda effekter. Av denna anledning
är det nödvändigt att göra en riskbedömning av kanalförflyttning så att det är möjligt att belysa
eventuella risker med de åtgärder som planeras.
Den yttersta risken vore ett minskat resande till följd av antingen krångliga system, ofördelaktig
prissättning eller en kombination därav. Vi bedömer dock detta som ganska osannolikt eftersom det
inte varit vanligt förekommande när det gäller kollektivtrafikbranschen i andra delar av landet. För
att möta denna eventuella risk bedömer vi att det är tillräckligt att följa upp förändringar i regelverk
och produktutbud, samt att genomföra tester under implementationsfasen och tidigt fånga upp
synpunkter följt av noggrann ekonomisk uppföljning – detta för att minimera risker med
intäktsbortfall.
En mer allmän risk är att förflyttningar inte sker på det sätt som vi förutsett. Det skulle innebära att
en större del än förväntat hamnar i kategorin oprioriterade kanaler – vilket får till följd att det blir fler
kunder som vi inte bemöter på ett optimalt sätt och att det blir fler resenärer som påverkar
ombordstigningshastigheten.
En risk med moderna betalsystem är att det kan finnas kundgrupper som inte fullt ut kan ta till sig ny
teknik. Här tror vi att det kan bli nödvändigt med flera olika åtgärder för att bemöta dessa grupper,
exempelvis är det inte säkert att yngre och äldre resenärer är betjänta av samma lösning för
biljettbärare.
Även om det utifrån ett organisatoriskt perspektiv eller i informations- och marknadsföringssammanhang kan synas lockande att koppla en pris- eller försäljningsmässig förändring till ett
teknikskifte så kan det vara värt att fundera över risken att eventuell negativ publicitet rörande
förändringen förknippas med den nya tekniken eller betalsättet. Detta är ett övervägande som bör
beaktas i införandeplanen.
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5. Försäljningskanalsstrategi
För att den färdiga strategin ska bli slagkraftig och fungera vägledande på ett antal områden i
verksamheten så tror vi att det är viktigt att den kan förklaras och marknadsföras internt i ett antal
lättförståeliga punkter där vi kan tillåta oss att ”höja blicken” – men samtidigt utan att förlora
fotfästet i en fast förankring i driften. Det är sannolikt klokt att inte låta punkterna i
försäljningskanalsstrategin vara exakt det som vi ska förändra – utan istället sätta in
förändringsarbetet och dess effekter på verksamheten (trafik, kunder, personal) i ett större
sammanhang.
Bärande principer för kanalstrategin är:
•
•
•

Enkelt – lätt att göra rätt
Flexibelt – anpassningsbart efter kundens behov
Styrande – en prissättning som styr mot de prioriterade kanalerna

5.1 Strategiska val per kanal
Genom att stimulera överflyttning och ökad försäljning i de kanaler som vi vill prioritera blir en
naturlig följd att öka i de kanaler som vi själva äger och där vi har en direkt kundpåverkan (dvs där vi
äger relationen till kund). I nuläget har vi dock, utöver kontanttillägget, inga styrmedel i form av
regler eller prismässiga tillägg som påverkar var kunderna handlar. Däremot har vi en rabattering vid
laddning av produkter i form av reskassa eller periodkort via Mina sidor.
En direktkoppling till kund så långt det är möjligt, möjlighet att nå ut med konsekvent och
lättförstådd information (oavsett om det handlar om priser, regler eller förseningar), samt möjlighet
att kommunicera varumärke och de inneboende kärnvärden som vi önskar förknippas med – allt
detta är sådant som är viktigt att framhäva i de försäljningskanaler som vi ska prioritera i framtiden.
Omvänt kan man säga att om vi inte kan infria större delen av dessa krav eller önskemål så kan
kanalen inte prioriteras. Eller så får man arbeta på att undanröja de hinder som finns för att kanalen
ska nå upp till de standarder eller riktlinjer som vi ställt upp.
Vad vi vill uppnå i varje kanal under åren framöver är centralt för den slutgiltiga kanalstrategin.
Det finns goda skäl att behålla det nuvarande kanalutbudet för att tillgodose alla kundsegment med
tanke på länets beskaffenhet – med få stora centralorter och mycket glesbygd. Dessutom tyder goda
resultat av kundnöjdhetsmätningar i Kollektivtrafikbarometern på att vår hittillsvarande strategi att
erbjuda flera olika sätt att köpa biljetter och kort varit lyckad. Däremot ser vi det som nödvändigt att
få till stånd vissa förflyttningar vilka vi ska redovisa i detta kapitel.
De strategiska valen att flytta en stor del av försäljningen till de digitala kanalerna och då framförallt
mobilappen bekräftas som rätt väg av de kunder som deltog i fokusgrupperna (se kapitel 2). Dock
behövs alternativ för de kunder som inte önskar använda de kanalerna, vilket tillgodoses i form av
försäljningsställen, viss ombordförsäljning och alternativ bärare till mobiltelefon. Den generella
samhällstrenden är att allt fler försäljnings- och informationsfunktioner flyttas närmare kunden i
digital form. I den omvärldsbevakning som länstrafiken ständigt gör är det tydligt att ökad service via
appar och digitala gränssnitt är verksamhetsbeslut som tas på motsvarande sätt av länstrafikbolagen
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runt om i landet. Resultat i Kollektivtrafikbarometern visar, särskilt när det gäller information om
tider och turer, att digitaliseringen ger möjligheter att snabbt presentera aktuell information – något
som uppskattas (och allt mera förväntas) av dagens resenärer.

E-handel
Den nuvarande e-handelskanalen Mina sidor har en försäljningsvolym som är nummer tre i ordning
efter ombordbetalningar och Kundcenter, och är därmed en viktig försäljningskanal. Dessutom har vi
över 37 000 registrerade kunder. Det är därmed nödvändigt att förvalta kanalen och se till att den
utvecklas även i framtiden. För att möjliggöra detta behöver vi bygga ihop appen och den framtida
e-handelskanalen på något sätt till en sammanhållen e-handelsfunktion. Med fler funktioner eller
produkter i appen ökar nödvändigheten av att erbjuda ett ”back-office” och omvänt behövs
kopplingen till app för att på ett mera ”mobiliserat” sätt erbjuda attraktiva tjänster till kund. För den
händelse att vi inte kan (eller vill) fortsätta att erbjuda dagens rabattering i denna kanal är det viktigt
att e-handelstjänsten fylls med andra mervärden än rent ekonomiska. För att kunna kommunicera
med våra kunder på ett modernt och ändamålsenligt sätt ser vi det som nödvändigt att bygga upp ett
kundhanteringssystem (CRM, Customer Relationship Management) för att som ett minimum knyta
samman existerande kunddata med de data som finns kopplade till dagens mobilapp. Det kan även
vara attraktivt att koppla fler kundrelaterade funktioner till denna lösning (exempelvis inkomna
kundsynpunkter och förseningsersättningsärenden). Den totala omfattningen av denna lösning
återstår att utreda.

Mobilappen
För att kunna åstadkomma en minskning i vissa kanaler behöver vi naturligt nog öka i andra.
Mobilbiljettens andel av den totala försäljningen behöver öka, och vi ser detta som den mest
prioriterade kanalen i framtiden vilket även avspeglades i matrisen i kapitel 4. I appen blir vi närmst
kunden, vi ger den bästa informationen om resan och vi erbjuder ett rabatterat pris. En viktig faktor
är att Mina sidor (eller snarare kunderna i denna databas) i en framtida e-handelslösning knyts
samman med en mobilapp för att totalt sett kunna öka försäljningsandelen (dvs att vi inte tappar
försäljningsandelen som Mina sidor utgör i nuläget utan att denna istället smälts samman och ökar
tillsammans med appens försäljningsandel). En mobilapp bedöms även som det i nuläget säkraste
sättet att agera kundnära i frågor som kombinerad mobilitet och kringtjänster (både sådana som kan
knytas till resan och andra eventuellt tillkommande). Det kan vara lämpligt att se över vilka
betalfunktioner som ska finnas i appen (t ex via registrerat betalkort eller fakturering i efterhand) och
i samband med detta även utvärdera Swish som en av flera betalfunktioner. Precis som idag så ska en
framtida applösning möjliggöra biljettköp över länsgräns.

Köp ombord
Vi vill arbeta för en förflyttning från köp ombord eftersom att det tar tid i trafiken (främst i Växjö
Stadstrafik) vilket påverkar punktligheten negativt – något som drabbar alla resenärer. Ombord på
tåg har försäljningen den nackdelen att det påverkar biljettviseringen negativt – något som främst är
negativt för ekonomin, men som långsiktigt även urholkar respekten för värdet med det kollektiva
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resandet. Att begränsa köp ombord är dock en balansgång mellan kundvänlighet och
”strömlinjeformning” i trafiken. Här ser vi att en kombination mellan att införa regler som begränsar
möjligheterna att köpa biljetter och ladda Resekort ombord samt att erbjuda prismässiga fördelar
med förköpta biljetter är en framkomlig väg. Det är värt att poängtera att regelverket kring köp
ombord i våra grannlän är högst varierande – vilket märks särskilt tydligt på länsgränsöverskridande
linjer. Redan idag skiljer sig betalningsmöjligheterna ombord för kunder som reser med Öresundståg,
Krösatågen eller med SJ. En samordning här skulle ge ett enklare kundbudskap.

Biljettautomater
Med sitt strategiska läge vid tågstationerna är biljettautomaterna en viktig kanal som passar
majoriteten av resenärerna bra under dygnets alla timmar när det gäller köp av enkelbiljetter. Vi tror
dock att det, mot bakgrund av de tekniska möjligheter som erbjuds resenärer via dator/smartphone,
är nödvändigt att höja nivån på den information som ges i biljettautomaten – både rörande den
aktuella resan, men även generell information om tillgängligt produktutbud (som inte nödvändigtvis
behöver vara fullständigt). Vi kommer även att utreda om det är möjligt att ställa ut fler automater i
framtiden – t ex vid välfrekventerade bytespunkter i busstrafiken.

Kundcenter
I takt med att försäljningen ökar i appen tror vi att det är rimligt att anta att de rena
biljettförsäljnings- och laddningsärendena minskar på Kundcenter. Vi ser detta som en välkommen
förändring som bör uppmuntras så att Kundcenter kan avlastas från ren försäljning till förmån för
kundinformation. Det informativa och mänskliga kundmötet är värdefullt, men tonvikt bör läggas på
just de ärenden där den mänskliga kontakten är särskilt betydelsefull. Det betyder att
kundrådgivningen kan bli mer kvalificerad.

Försäljningsställen
Tidigare arbete har visat att det är svårt att öka antalet försäljningsställen p g a att det på mindre
orter i länet är svårt att finna lämpliga samarbetspartners, samt att mindre försäljningsställen ofta
har svårt att uppnå den kritiska massa av rena försäljningstransaktioner som är nödvändig för att
kunna upprätthålla en tillräcklig kompetens kring biljettförsäljningen. Externa försäljningsställen
kommer inte att vara en prioriterad kanal för oss i framtiden och vi kommer inte att arbeta för att
öka antalet försäljningsställen i länet.

Resplus (Samtrafiken)
Varken kombinerad försäljning med andra operatörer (klassisk Resplus) eller förköpt enkelbiljett
(sträcka med endast en operatör) kommer att vara en prioriterad kanal i framtiden. På grund av
Kronobergs geografiska läge med många bytesresor i Alvesta så står dock Resplus för en stor del av
våra biljettintäkter och det är viktigt att vi håller oss à jour med nyheter och eventuella förändringar
som kan påverka oss. Däremot har vi inte den påverkan på försäljningskanalen som vi menar krävs
för att vi fullt ut ska kunna prioritera kanalen. Vårt åtagande i denna kanal begränsas till att leverera
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rätt pris- och tidtabellsuppgifter. På ett annat plan samarbetar vi däremot mycket ingående med
Samtrafiken exempelvis när det gäller informationssamverkan och inte minst med arbetet i Bobprojektet (se kapitel 3). I dagsläget är Resplus-biljetterna inte maskinellt avläsningsbara. Det är en
förutsättning att kunna få till detta i framtiden med tanke på betydelsen av resandestatistik.

Sammanfattning av strategiska val
Sammanfattningsvis kan vi säga att den framtida omprioriteringen av försäljningskanalerna innebär
att vi prioriterar upp självbetjäningskanaler och dessa har även de inneboende egenskaper att de
erbjuder en hög tillgänglighet och en god kontakt med kund, samtidigt som det är möjligt att utforma
dem med ett modernt och personligt anslag – vilket går i linje med såväl matrisen i kapitel 4 såväl
som resultatet av de utförda fokusgruppsundersökningarna.
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5.1.1 Försäljningskanalstrategins påverkan på framtida kanalfördelning
Uttryckt i ekonomiska termer skulle man kunna beskriva strategin på följande vis:

Med detta menas att dagens försäljning via Mina sidor samt försäljning i appen kan anses möta krav
på självservice och direktkoppling till kund.
Denna ska mer än fördubblas till en procentandel om 43 % år 2020 samt stå för 61 % av försäljningen
år 2025.
Detta innebär att vi i stort sett uteslutande gör en fördelning inom våra egna kanaler.
Försäljningsandelen i de externa kanalerna (rödmarkerade i tabellen ’Procentuell kanalfördelning’ på
omstående sida) kommer sannolikt att minska i takt med att våra egna kanaler blir bättre.
Den årliga procentuella förändringen av försäljning i prioriterade kanaler framgår av nedanstående
stapeldiagram.
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Om vi skissar på ett scenario för förändringen av den procentuella kanalfördelningen under åren
fram till 2025 enligt ovanstående modell så skulle den kunna beskrivas på följande sätt:
Procentuell kanalfördelning
Mobilapp
E-handel (framtiden)*
E-handel (dagens)
Biljettautomater
Kundcenter
Ombord
Kansliet
Kontant ombord
Försäljningsställen
Resplus

2016
2

2017
3

2018
7

2019
12

14
15
14
18
4
1
10
22

16
15
13
16
4
1
10
22

15
15
13
14
3
1
9
23

14
15
10
13
3
1
9
23

2020
18
12

2021
20
16

2022
21
20

2023
23
22

2024
26
22

2025
29
22

13
10
12
3
0
9
23

12
10
11
2
0
9
20

11
10
9
1
0
8
20

11
9
7
1
0
8
19

10
9
7
1
0
7
18

10
7
6
1
0
7
18

* laddning av periodprodukt via hemsida (med mobil eller komplement som bärare)

Det gröna området står för det som vi kan anse vara de mest prioriterade kanalerna, dvs de egna
kanaler som bäst möter krav på självservice och direktkoppling till kund. Det gula området är våra
egna kanaler som successivt behöver minska i volym för att styra över till prioriterade kanaler.
Alternativt att vi väljer att lyfta upp och höja statusen för någon eller några av dessa kanaler till att
vara prioriterade. Det röda området är de icke-prioriterade externa kanalerna. Scenariot innebär att
år 2025 kommer 75 % av intäkterna att finnas i de egna kanalerna – vilket är en viss ökning jämfört
med idag.
Mobilbiljett:
Detta är vår huvudsakliga kanal och biljettbärare i framtiden. Större delen av produktutbudet lyfts in i
kanalen och 2019-2020 är då försäljningen tar fart ordentligt i takt med att det gamla systemet fasas
ut.
Framtidens e-handel:
Från och med 2020 har vi även en e-handelsfunktion som inte är knuten till Cubic-systemet (som då
avvecklats) och de nuvarande resekorten utan snarare till en ny lösning med mobilen som den
huvudsakliga biljettbäraren (komplement kommer dock att behövas). Kanaler som ger möjlighet att
lära känna och kunna ha direktkontakt med kunden är som tidigare beskrivet prioriterade.
Fokusgrupperna visar dock att vissa kunder efterfrågar möjligheten att göra ett anonymt köp vilket
betyder att man inför framtiden bör utreda hur man kan genomföra oregistrerade köp även i de
digitala kanalerna.
Dagens e-handel:
Vi ser att ökningen av intäktsandelen för Mina sidor planar ut och kommer 2020 att ersättas av en ny
e-handelslösning som är kopplat till framtidens betalsystem.
Biljettautomater:
Under 2020 planerar att vi ha biljettautomater som bättre möter kraven på information kring resor. I
nuläget är det dock inte bestämt exakt vilken typ av försäljning som dessa automater ska kunna klara
av.
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Kundcenter:
Försäljningen kommer att minska på kundcenter till att 2025 vara hälften av vad den är idag.
Målgrupper som behöver assisterad försäljning ska prioriteras.
Ombord:
Vi ser framför oss att endast en tredjedel av försäljningen ombord kommer att vara kvar 2025.
Målgruppen är instegskunder och tillfälliga besökare. Nya standarder som kontaktlöst EMV som
beskrivs under omvärldsbevakningen är något som kan komma att förändra strategin kring
ombordförsäljningen. Denna typ av betalningar möjliggör snabba köp vilket skulle kunna användas
för att t ex snabba på ombordstigningen i stadstrafiken.
Kansliet:
Vi strävar efter att införa en högre grad av automatiserad försäljning via faktura vilket bör innebära
att dagens manuella försäljning via kansliet kommer att minska.
Kontant ombord:
Givet tendenserna med minskad kontantanvändning i samhället bedömer vi det inte som
kontroversiellt att upphöra med kontant betalning ombord december 2018.
Försäljningsställen:
Denna kanal bedömer vi kommer att minska i intäktsandel, men fortfarande ha ett berättigande för
assisterad försäljning med bättre geografisk spridning.
Resplus:
Den nationella standarden spås i framtiden kunna möjliggöra försäljning mellan länstrafikbolagens
egna system varför intäktsandelen i denna kanal lär minska och försäljning istället flyttas över till
länstrafikbolagens egna kanaler.

5.1.3 Reskassa
Som nämndes i omvärldsanalysen ifrågasätts idag reskassan som produkt från flera håll. Problem
som att hålla koll på sitt saldo och att ständigt behöva återuppladda sin reskassa gör att hanteringen
av produkten inte blir särskilt smidig för kunden. Dock har produkten alltid varit fördelaktig med sina
20 % rabatt vid varje resa oavsett om du som kund reser en gång om året eller flera gånger i veckan,
vilket också skapat en flexibilitet bland de kunder som ännu inte reser tillräckligt för att välja en
periodkortsprodukt. Tänket att alltid rabattera med ett fast belopp oavsett hur många resor kunden
gör skapar en situation där kunder inte har något incitament att resa mer eftersom rabatten alltid är
densamma, vilket inte per automatik driver resandet.
För att nå de mål som finns uppsatta kring antalet resor krävs att även enkelbiljettsresenärerna reser
mer vilket gör att många i kollektivtrafiksverige när man tittar på framtida lösningar dömer bort
produkter med raka rabatter likt reskassan. Det som flera planerar att införa istället är en typ av
poängbaserade lojalitetsprogram som då premierar de som reser mer. Programmen kan efterlikna
övriga handeln där du som kund känner igen dig i upplägget från andra medlemsklubbar och
belöningen till kund skall då vara produkter i form av billigare resor eller produkter som kan utnyttjas
på resan.
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I Kronoberg står vi inför samma utmaningar som övriga Sverige och ifrågasätter därför reskassans
existens. Flera av våra grannlän planerar att fasa ut reskassan när dagens biljettsystem avvecklas.
Situationen som då uppstår påverkar också oss då reskassan inte kommer kunna användas över
länsgräns i framtiden. Detta tillsammans med avsaknaden av incitament att resa mer gör att även vi
bör fasa ut reskassan till förmån för modernare program som tidigare beskrevs.
Reskassan är idag starkt kopplad till det befintliga biljettsystem som planeras fasas ut år 2020 vilket
ger en bra möjlighet att göra förändringen vid den tidpunkten och då samtidigt följa flera av våra
grannläns planer för utfasningen av deras reskassa. Detta kräver dock en åtgärdsplan som tidigt
påbörjar överflyttningen från reskassan till de bärare som ingår i de prioriterade kanalerna.
Detta kräver också att mobilappen är anpassad och dimensionerad till att börja ta över större delen
av enkelbiljettsförsäljningen. Skånetrafiken har sedan tidigare sänkt sin rabattsats för reskassan till
10 % vilket gör att den enhetliga bilden av en sammanhållen rabattsats redan är urholkad.
För att gå vidare med modeller likt de lojalitetsprogram som beskrivs tidigare bör utöver
framtagande av det system som skall hantera funktionaliteten även en utredning göras kring hur vi
formar programmet till att bli de incitament som behövs för att kunder som reser på enkelbiljetter
uppmuntras till att resa mer.

5.1.4 Enkelbiljetter
Enkelbiljetter står för en stor volym av intäkterna och kännetecknas av att de köps och används på
mycket varierande sätt. Det kan handla om sällanresenärer likaväl som kunder som känner till
systemet väl, och biljetterna kan köpas i förväg – via ett bemannat försäljningsställe – likaväl som de
kan köpas ombord eller med hjälp av mobilen. På detta sätt kan biljettbäraren komma att variera,
och det blir viktigt att ta höjd för flexibla lösningar som både är kundvänliga och ger ett smidigt flöde
i trafiken. Ett gemensamt arbete i Sydlänen har startats upp för att inom Sydtaxan säkerställa
länsgränsöverskridande biljettering av enkelbiljetter även i framtiden.
I framtiden ser vi en hög fortsatt användning av enkelbiljetten, och vi ser behov av att på ett bättre
sätt knyta till oss kunderna oavsett om de reser på enkelbiljett eller med någon periodprodukt för att
kunna erbjuda bra information.
En god kund som köper många enkelbiljetter bör kunna dra nytta av någon typ av rabatt, bonus eller
liknande som stimulerar till ökat resande.

5.1.5 Periodprodukter
Hos de som köper periodprodukter har vi våra mest trogna kunder, med ett frekvent resande – oftast
mellan samma ändpunkter. Även i framtiden kommer periodprodukter att vara en viktig intäktskälla
och ett kunderbjudande som vi fortsätter att ge en stor betydelse. Dock kommer bäraren att variera.
I framtiden ska kunden kunna välja; mobilen likaväl som ett plastkort eller annan kommande bärare
med ny teknik ska kunna användas. Fördelen med mobilen som bärare är återigen att det kan
förknippas med en utbredd personalisering och riktad information, exempelvis vid trafikstörningar
eller för erbjudanden.
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Även periodprodukterna är något som de samverkande Sydlänen vill finna gemensamma
samarbetsformer kring även i framtiden inom Sydtaxan.

5.2 Kostnader förenade med olika försäljningskanaler
Det finns naturligtvis försäljningsomkostnader förknippade med de olika försäljningskanalerna. I
detta avsnitt beskrivs översiktligt vilka kostnader, fasta såväl som löpande, som särpräglar varje
kanal.
E-handel: Den nuvarande e-handelslösningen har löpande kostnader för drift av webbplats som inte
är omsättningsberoende. För varje transaktion betalas en liten avgift till betalväxeln som handhar
betalning via betalkort. För en kommande e-handelslösning går det i nuläget inte att göra några
utfästelser för vare sig investeringar eller driftskostnader. Rörande betalväxel kan det vara gynnsamt
att omförhandla avtal i samband med att nya system tas i bruk.
Mobilappen: Den nuvarande mobilappen har dels löpande kostnader; delvis omsättningsberoende
medan andra är fasta månadsavgifter. I sammanhanget bör det poängteras att appen inte enbart är
en försäljningskanal, utan även en informationskanal. Utöver detta finns även här kostnader för
betalväxel och även inlösen. En framtida applösning är föremål för upphandling, i vilken det är
relevant att lyfta alla kostnader förknippade med appen till en närmare analys.
Köp ombord: För betalkortstransaktioner ombord gäller ett löpande avtal med befintlig leverantör
med en fast månadskostnad som inte påverkas av mängden transaktioner. En ny upphandling för
motsvarande tjänst måste göras. När det gäller kontanthanteringen ombord är det endast ett fåtal
entreprenörer som särredovisat kostnader för detta i de gällande linjetrafiksavtalen. Kostnader för
förbrukningsmateriel såsom biljettrullar tillkommer.
Biljettautomater: Denna kanal är förenad med ett antal olika kostnader som är fördelade på: serviceoch underhållsavtal med befintlig leverantör, kostnader för ström och datakommunikation,
kostnader för förbrukningsmateriel samt kostnader för hantering av betalkortstransaktioner.
Samtliga dessa kostnader är inte avhängiga av antalet gjorda försäljningstransaktioner.
Kundcenter: För vårt Kundcenter i Växjö Resecentrum finns ett stort antal kostnader för själva driften
i form av personalomkostnader, lokalkostnader och driftskostnader för teknisk utrustning utanför
själva biljettsystemet. Även här är det relevant att notera att det som bekant inte bara säljs biljetter
och kort på Kundcenter utan en stor del av arbetstiden ägnas åt att svara på kundfrågor via telefon,
per e-post, via sociala medier – men även över disk.
Försäljningsställen: De fasta externa försäljningsställen som vi har avtal med uppbär en
provisionsbaserad ersättning utefter försäljning. Det innebär att det är en rörlig kostnad som ökar
med försäljningen. Utöver detta så har vi kostnader (datakommunikation och del av service- och
underhållsavtal för biljettmaskin) för den försäljningsutrustning som vi utrustar dem med.
Resplus (Samtrafiken): Den försäljning som sker via denna kanal avräknas månatligen via
Samtrafiken. Från biljettpriset dras omkostnader för biljettförsäljning och distribution av biljetter
med vissa fastställda procentsatser. Utöver detta har vi i stort sett fasta kostnader för vår del av det
gemensamma nationella systemet för trafikantinformation (vilket baseras på antalet hållplatser och
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turer). Det nuvarande partneravtalet med Samtrafiken är föremål för omförhandling och det går i
nuläget inte att säga hur den framtida kostnadsbilden ser ut.

Som kan noteras av ovanstående är det inte alldeles enkelt att särskilja vilka kostnader i respektive
kanal som strikt kan knytas till försäljning och vilken kostnad som mera är att förknippa med
kundservice eller information. I mobilappen görs idag ca hundra gånger fler resesökningar än vad det
görs biljettköp. På Kundcenter gör man som bekant mycket mer än att sälja biljetter. Även våra
försäljningsställen får kundfrågor som inte mynnar ut i någon försäljning – dock i betydligt mindre
omfattning. Teknik för maskinell avläsning av biljetter är en kostnad att ta hänsyn till i framtiden dock
är alla försäljningskanaler betjänta av tekniken på sikt.

5.3 Styrning till prioriterade kanaler
För att styrningen av försäljningen till de kanaler som länstrafiken prioriterar ska kännas transparent
och enkel att förstå för alla parter är det viktigt att regelverket kring prissättning och biljettering är så
enkelt som möjligt. Antalet prissättningsvarianter för samma resa bör vara så få som möjligt; och det
bör tydligt framgå av vilken anledning som man får betala ett tillägg – och minst lika tydligt bör det
framgå vilket sätt att köpa och betala för sin resa som länstrafiken premierar – både i form av ett
lägre pris och i form av serviceutbud.
Baserat på ovanstående resonemang vill vi på sikt prioritera ned ombordförsäljning och förse denna
med någon form av tillägg eller högre prissättning som ett styrmedel till andra, mer prioriterade,
kanaler där kunden i förväg köper sin biljett själv. Särskilt i Växjö Stadstrafik är ombordköp en
tidsstörande faktor som påverkar punktligheten i trafiken och ombordstigningshastigheten vid
hållplatsangöring.
Tendensen i samhället är allt fler självservicefunktioner, och kombinerat med en valfrihet samt ett
prissättningsincitament räknar vi med att det ska både bli tydligt samt uppfattas positivt av våra
kunder att vi arbetar med att förbättra servicen såväl före, som under och efter resan. Detta är något
som möjliggörs genom en högre grad av digitalisering av köpprocessen.
För att stimulera överflyttning till de prioriterade kanalerna bör, särskilt inledningsvis, någon typ av
ekonomiska styrmedel användas i form av rabatterad prissättning där vi vill se de flesta kunderna i
framtiden.
Med tanke på den adderade zonprissättningen som används i Sydtaxan, och som i oförändrad form
kommer att användas fram till 2020, samt prissättning i Resplus har vi behov av att utgå från ett
grundpris från vilket vi räknar på dels ett tillägg och dels en rabattering.
Vi är medvetna om att vi representerar en viktig samhällsfunktion och av denna anledning ser vi det
som nödvändigt att även i framtiden erbjuda en mångsidighet när det gäller att betala för sin resa.
Samtidigt är det nödvändigt att vi följer med samhällsutvecklingen i stort och att de val vi presenterar
för våra kunder ska kännas naturliga och följa med sin tid.
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Kontantanvändning är exempel på ett område där det kan vara värt att följa samhällsutvecklingen;
den är stadigt minskande – och med tanke på långa avtalstider kan det vara relevant att lyfta bort
denna ombord i bussar samt på tåg.

Sammanfattning av de viktigaste kanalförflyttningar som de strategiska valen innebär:
•
•
•
•
•
•

Ökad försäljning via mobilapp – snabb självservice stöttad av vår mest uppdaterade
information och vårt bästa pris
Minskad andel köp ombord – för att möjliggöra snabbare trafik och bättre
viseringsmöjligheter
Färre kontanter i trafiken – på sikt ett fullständigt upphörande av kontanthantering
Sammankoppling mellan e-handel och appen – för att ge stöd till fler produkter i appen och
erbjuda en bättre kundtrygghet i kanalen
Mer information i de nya biljettautomaterna – t ex tidpunkter för de närmaste avgångarna
(inkl ändrade tider p g a störningar) och upplysningar om produktalternativ
Mindre försäljning på Kundcenter – till förmån för mer kvalificerad kundrådgivning

5.4 Åtgärder för att uppnå kanalförflyttningen
Åtgärder och satsningar för att nå målen skulle kunna förklaras som vad vi behöver för att kunna nå
dit vi tänker oss att nå.
För att kunna nå upp till den framtagna målbilden är detta viktiga punkter (utan inbördes ordning)
där vi menar att vi behöver genomföra satsningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa en e-handelslösning med koppling till framtida biljettbärare för bibehållen möjlighet
till självservice
Införande av CRM - gemensam plattform för kundbearbetning med koppling till e-handel
Ta fram nya moderna biljettautomater med snabbare funktion och bättre information
Förändra reskasserabatten och rabattera mobilbiljetten för att påskynda förflyttning till
prioriterade kanaler
På sikt avskaffa kontanthantering ombord
Stopp för ombordförsäljning på tåg
Prisdifferentiering för att premiera självservice och förköp
Maskinell validering av biljetter och kort med mobilappen som bärare
Utvärdera ett framtida lojalitetsprogram
Utvärdera produktutbud i respektive kanal
Utfasning av dagens biljettsystem

Dessa förändringar behöver ske i flera steg. De flesta åtgärderna är beroende av politiska beslut och
alla åtgärder kan inte genomföras samtidigt. Detta beror på att de olika tekniska systemen inte kan
skiftas ut omedelbart. Det betyder däremot inte att vi kan vänta med att genomföra åtgärder i linje
med strategin utan måste istället påbörja ett medvetet förändringsarbete så snart som möjligt.
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2018 beräknas nödvändig utrustning som möjliggör maskinell validering av färdbevis i mobiltelefon
finnas på plats, vilket gör det lämpligt att under nästa år sträva efter att sälja fler biljetter i denna
kanal. Med detta uppnås primärt två saker; dels minskas andelen köp ombord och dels stöttas
försäljningen i en prioriterad självservicekanal.
En fördel med att inleda förflyttning med hjälp av mobilappen och införa maskinell visering ombord
är att detta kan ske fullständigt parallellt och inte påverkar vare sig befintlig utrustning eller
regelverk.
Införandet bör kunna förväntas få ett positivt mottagande av förarkåren eftersom dessa avlastas från
kontrolluppgiften.
För att stödja denna förflyttning kan med fördel någon typ av prisdifferentiering av
ombordförsäljning ombord på buss användas. Främst gäller detta Växjö Stadstrafik där det finns ett
tydligt behov av att kunna begränsa försäljningen ombord eftersom detta tar tid i trafiken vilket
resulterar i långsammare ombordstigning och försämrad punktlighet gällande ankomster till
hållplatser utmed linjen.
Modernare biljettautomater lär dröja till 2019, men det är inget hinder att redan tidigare genomföra
åtgärder för att ta bort ombordförsäljningen på tåg.
Användningen av periodprodukter står för en stor del av resandet och med möjlighet att ombord
maskinellt kunna visera färdbevis där mobiltelefoner är bäraren så kan även periodprodukter flyttas
över till mobilen. Då blir det nödvändigt att kunna skapa en starkare koppling mellan reseappen och
e-handelslösningen eftersom vi gärna vill att kunden ska få bättre möjligheter att administrera sin
produkt på båda plattformarna - inte minst eftersom att periodprodukter är en kostsammare
produkt som gäller över längre tid och kunden skulle kunna råka tappa sin mobiltelefon eller byta till
en ny (som två exempel på behov för att kunna administrera via ett back office).
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5.5 Förslag till strategiska förändringar
Nedanstående plan är försäljningsrelaterade aktiviteter utöver eventuella förändringar i ordinarie
taxa för respektive år. Även fördjupade intäkts- och kostnadsanalyser för respektive förändring
genomförs i samband med taxerevideringar.

• 1. Stopp för ombordförsäljning på tåg

dec 2017

dec 2018

jun 2019

• 2. Försäljning av periodprodukter i app
3. Sänkt rabatt för reskassa till 10 %
4. Sänkt pris på appbiljetten med 10 %

• 5. Införande av nytt lojalitetsprogram
6. Stopp för ny laddning av reskassa
7. Eventuellt ombordpris för kortköp ombord i buss

• 8. Start för aktiv utfasning av nuvarande biljettsystem (Cubic)
9. Kontantstopp i busstrafiken

dec 2019

jun 2020

• 10. Stopp för användning av reskassa och periodkort i nuvarande system
11. Eventuellt samma pris i app/e-handel och biljettautomat
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Förklaring av respektive åtgärdssteg:

1. Stopp för ombordförsäljning på tåg – detta är ett första steg som är relativt enkelt att införa
och som får till följd att vi kan möjliggöra en enklare visering (och även kontrollverksamhet)
ombord med ökad intäktssäkring som följd.
2. Försäljning av periodprodukter i app – blir aktuellt när vi kan ta det nya systemet i drift och
erbjuda maskinell validering av mobilbiljetter (såväl enkel som period).
3. Sänkt rabatt för reskassa till 10 % – här tänker vi oss att påbörja den kommande utfasningen
av reskasseprodukten genom att göra det mindre attraktivt att använda denna. Eftersom att
det finns ett stort antal laddade kort i omlopp är det viktigt att i god tid gå ut och meddela
kunder om framtida planer och vilka möjligheter som finns. Med en sänkt rabatt för reskassa
blir priset detsamma som i mobilappen. Förändringen införs för att stimulera mobilappen
som försäljningskanal och den förväntade intäktsökningen finansierar överflyttningen.
4. Sänkt pris på appbiljetten med 10 % – innebär att vi prismässigt stimulerar till fler sålda
biljetter i vår app. Detta eftersom att vi vill vänja fler resenärer till att själva köpa sin biljett i
förväg, och att minska försäljningsandelen ombord. Detta genomförs under förutsättning att
det finns en maskinell avläsning av appbiljetterna på plats när rabatteringen införs.
5. Införande av nytt lojalitetsprogram – det blir sannolikt nödvändigt att möta upp
kundbehovet med någon form av rabatterat resande för trogna kunder när reskassan fasas
ut. Detta genomförs under förutsättning att det finns en teknisk plattform som kan hantera
lojalitetsprogrammet.
6. Stopp för ny laddning av reskassa – detta blir nödvändigt för att möjliggöra en total utfasning
av reskassa och minimera de belopp som vi på annat sätt kommer att behöva överföra till
kunder. Laddning av reskassa via Mina sidor upphör samtidigt. Det är önskvärt att alla län i
Sydsverige genomför åtgärderna kring reskassan vid samma tidpunkter (för att tydliggöra
kundkommunikation och minimera missförstånd).
7. Eventuellt nytt ombordpris för kortköp ombord – för den händelse att de nya smidiga sätten
att köpa och betala sin biljett inte är tillräckliga kan det bli nödvändigt att prismässigt
påverka en eventuellt ökande ombordförsäljning.
8. Start för aktiv utfasning av det nuvarande biljettsystemet – under det sista halvåret i drift
kommer såväl periodkortsresenärer som reskassekunder att upplysas om nya möjligheter att
betala för sin resa.
9. Kontantstopp i busstrafiken – som ett ytterligare led i kanalförflyttningen ser vi det som ett
lämpligt steg att upphöra med kontant betalning ombord i buss.
10. Stopp för användning av reskassa och periodkortsprodukter som används i det nuvarande
systemet.
11. Samma pris i app/e-handel och biljettautomat – innebär att vi prismässigt vill likställa
förköpskanaler med självservicefunktioner vilket går i linje med försäljningskanalstrategin dvs
att det ska vara tydligt och enkelt som kund att göra rätt val. Under förutsättning att detta
kan lösas tekniskt och inom Sydtaxan.
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Kommande taxebeslut
Eftersom att den föreslagna prisdifferentieringen är taxepåverkande och länstrafiktaxan är föremål
för politiska beslut är det nödvändigt att ta ett inriktningsbeslut för de förändringar som
strategiarbetet föreslår för åren fram till 2020. Detta är nödvändigt, dels för att kunna göra
intäktsberäkningar till kommande budgetarbete och dels för att kunna planlägga långsiktig
kundkommunikation och investeringsåtgärder som har bäring på de beslut som tas.
Den normala processen är att taxan beslutas av regionfullmäktige i juni för införande i december
samma år. Det ger oss två ordinarie tillfällen att förändra priserna fram till dess att ett nytt
betalsystem ska vara på plats. I lagda verksamhetsplaner finns mål om ökat resande och ökande
intäkter – vilket innebär att de önskade kanalförflyttningarna måste möta såväl intäktsmål som
resandemål.
Det är nödvändigt att taxebesluten under de närmsta kommande åren går i linje med
försäljningskanalsstrategin och verkar understödjande för att främja genomförandet av densamma.
Eftersom att vi löpande kommer att införa förändringar av biljettsystemet kan det vara nödvändigt
att frångå de ordinarie taxeändringstidpunkterna i december för att uppnå en större tydlighet mot
kund. När det är möjligt att synkronisera en förändring samtidigt som vi marknadsför en ny funktion
är det lättare att få acceptans för förändringen.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Datum: 2017-05-24

Regionstyrelsen

Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet
med Budgetförslag 2018 och flerårsplan 2019-2020
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 6 031
mnkr, finansiering till 6 097 mnkr och investeringsram 697 mnkr för år 2018.
att fördela driftbudgetram 2018 på 6 031 mnkr preliminärt enligt följande:
 hälso- och sjukvårdsnämnd 3 901 mnkr
 trafiknämnd 323 mnkr
 regional utvecklingsnämnd 58 mnkr
 kulturnämnd 61 mnkr
 styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
 regionstyrelsen 1 677 mnkr, varav
o vårdval och tandvårdsstöd 1 062 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram
för underliggande driftsnivå.
att fastställa vårdersättning primärvård för 2018 till 4 048 kr inklusive moms per
listad och år.
att fastställa barntandvårdspengen för 2018 till 1 402 kr per barn och år 3 -19 år
för behandlingsansvar och för barn 0-2 år 283kr per barn och år och för barnoch ungdomar 3 -19 år 177 kr per barn och år för områdesansvar.
att under 2018 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår.
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2018.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Datum: 2017-05-24

Sammanfattning
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en
treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020, (S, V, MP)
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ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN
Kronoberg ska vara ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi vill se ett samhälle
som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det
skadar vår gemensamma miljö. Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra
efter sin förmåga och där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp
man behöver, när man behöver den. Det är välfärd!

Kronobergarnas hälsa ska vara jämlik
Ett av de viktigaste verktygen för att utjämna skillnader i hälsa är den gemensamt finansierade
hälso- och sjukvården. Den största utmaningen i allt folkhälsoarbete är att ge varje människa
möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett så gott liv som möjligt. För att nå målet kring
jämlik hälsa är en framgångsrik samverkan med kommuner, näringsliv och den civila sektorn
viktig.
I Kronoberg ska vården vara nära
Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Vården ska flyttas närmare
patienterna. Möjlighet till fast vårdkontakt ska erbjudas. Vårt mål är att Kronobergarna i större
utsträckning ska ha möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, t ex genom
självinläggning eller hembesök. Äldrehälsa Kronoberg är en förebild i detta arbete.
För att på ett bra sätt kunna tillhandahålla den vård som Kronobergarna behöver måste fler
vilja arbeta hos oss. Med god kompetensförsörjning och rätt använd kompetens minskar
behovet av hyrpersonal vilket är positivt för patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.
Tillsammans med övriga regioner och landsting arbetar vi för ett oberoende av hyrpersonal till
1 januari 2019.
Kronobergs utveckling ska vara hållbar med sikte på framtiden
I all verksamhet och i alla investeringar för nya jobb måste vi ha ett genomgripande perspektiv
för att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det handlar om infrastrukturinvesteringar,
fossilbränslefri kollektivtrafik och vägen mot Europas grönaste region.

Anna Fransson (S)

Lennart Värmby (V)
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Michael Öberg (MP)

REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.
Budget 2018-2020 med tillhörande verksamhetsplaner:
-

ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
ger en tydlig bild av vart Region Kronoberg ska och vad som
krävs för att nå uppsatta mål
översätter Region Kronobergs mål i konkreta handlingsplaner
styr så att Region Kronoberg använder resurserna rätt
styr så att Region Kronoberg följer beslutade strategier.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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SAMMANFATTNING
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län och värdegrunden är Respekt för
människan. Det är det som är grunden i allt Region Kronoberg gör – hur regionen är mot
varandra och i mötet med kronobergarna, i beslut som fattas, vid prioritering av resurser, vid
utveckling och förändring av verksamheten, sätter mål, formar strategier och planerar
aktiviteter. Budgeten är det övergripande styrdokumentet som omsätter Region Kronobergs
vision och värdegrund till långsiktiga mål inom fyra perspektiv: Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling och Ekonomi. Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande
långsiktiga mål, ett för varje perspektiv:
-

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

De fyra långsiktiga målen har i budget brutits ner i inriktningsmål för budgetperioden.
Inriktningsmålen har styrtal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om Region
Kronoberg rör sig i riktning mot målen. Utifrån inriktningsmålen formuleras också konkreta
uppdrag åt nämnderna, som därmed blir styrande för förvaltningarnas verksamhetsplaner
under aktuell budgetperiod. I verksamhetsplanerna omsätts regionfullmäktiges och
nämndernas inriktningsmål till konkreta aktiviteter och handlingsplaner.
Aktiviteter och handlingsplaner följs löpande inom verksamheterna och status- och prognos
bedöms varje månad för att möjliggöra resursoptimering. Avrapportering av aktiviteter och
handlingsplaner sker tre gånger per år, i delårsredovisningar i mars och augusti samt i
årsredovisning.
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VÅR OMVÄRLD
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer.
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5.
Arbetsmarknad och näringsliv
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets antaganden för riket,
visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden 2016-2018.
Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget1
Detta är ett av kommun- och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

1

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända.
Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
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alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL

Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.
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LÅNGSIKTIGA
STRATEGIDOKUMENT
Framtidens Hälso- och sjukvård 2027
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg ska ta fram en
utvecklingsstrategi som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.
Ett färdigt förslag till strategi ska vara klart till sommaren 2017. Efter att strategin har fastställts
fortsätter arbetet med att förtydliga och implementera strategin.

Gröna Kronoberg 2025 – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga
Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för
utvecklingen i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet.
Strategin tas fram och följs upp av Region Kronoberg, men det krävs samverkan med andra
lokala och regionala aktörer för att målen ska kunna nås.
Gröna Kronoberg sätter upp en målbild – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga – och slår fast tio mål (se Bilaga 3) var länet ska vara 2025. Gröna Kronoberg
2025 består av två målområden som är gränsöverskridande och spänner över flera sakområden:
-

Regionen växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Regionen växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Genomförandet sker genom ett antal understrategier och handlingsprogram, såsom exempelvis
Innovationsstrategin, Kompetensförsörjningsstrategin, Trafikförsörjningsprogram,
Folkhälsopolicy och Kulturplan.

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg, 2016-2025
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Detta innebär
politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet.
Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla
långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för invånare i olika
åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god kollektivtrafik är organiserad så att
återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat,
umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller
kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv är det också
viktigt att kollektivtrafiken verkar för att stärka och knyta samman regionen och angränsande
regioner och viktiga noder i andra städer.
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TFP:s målbild sträcker sig till 2025; Hållbar kollektivtrafik för alla. Målbilden är uppdelad i fyra
målområden, Attraktivitet och användbarhet, Miljö och hälsa, Tillgänglighet för hållbar
regional tillväxt och Ekonomi, (se Bilaga 4).

Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi
bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.
Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter.
Respekt för människan: vi bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten, innebär bland annat att:
-

Vi bryr oss om kronobergarna, och vill deras bästa. För oss är alla människor lika
mycket värda.

-

Vi ser hela människan, och vi ser att det var och en av oss gör, ingår i ett sammanhang
och påverkar andra. Varje del bidrar till helhetsupplevelsen för den person som möter
oss.

-

Hos oss finns en vilja att göra saker bättre, utvecklas och göra det bästa för
kronobergarna.

-

Vi bryr oss om och tar ansvar för att våra resurser används där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo. Vi strävar efter en hållbar, långsiktig utveckling –
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete
i vardagen.
Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
I policyn står bland annat att:
-

Vi utgår från rätten till respekt och förbud mot diskriminering. Vi bemöter alla på ett
respektfullt sätt oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös
tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.
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Perspektiv

INVÅNARE
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målet är nöjda
invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Alla människor har rätt att respekteras för vem de är och ska inte diskrimineras på någon
grund.
Både kollektivtrafiken och flygplatsen är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i
länet. Goda tågförbindelser med Stockholm, Göteborg/Oslo och Malmö/Köpenhamn är
viktiga. Flygförbindelsen med Stockholm är av stor betydelse.

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

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

72 %

73 %

75 %

66 %

70 %

78 %

41 %

60 %

85 %

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet är
faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska fortsätta
arbetet med att förbättra tillgängligheten till sin hälso- och sjukvårdsverksamhet genom
fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvaliteten och ett effektivt
resursutnyttjande.
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Under 2018 kommer Region Kronoberg arbeta intensivt för att bli oberoende av hyrpersonal
till 2019. Detta kan under en övergående period påverka väntetiderna negativt.
Alla patienter ska veta var och när man är i vårdkedjan och vem som ansvarar. Patientkontrakt
ska hålla samman vårdkedjan och bidra till att den sammanlagda tiden för vård blir så kort som
möjligt.
Viktigt för tillgängligheten är även att optimera utformningen av fastigheter och lokaler.
Invånarna ska erbjudas en högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård och
medarbetarna ska verka i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgängligheten till
kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när företag och
invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som
kan bidra till välfärden. Region Kronobergs trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och
bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för
ett kulturliv med bredd och spets. Detta ska Region Kronoberg göra genom att stötta den
konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare.

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Läkarbesök inom primärvård 7 dagar
Läkarbesök inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel telefontillgänglighet, primärvård - 0
dagar
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Resandeökning
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

88 %

90 %

95 %

61 %

70 %

90 %

62 %

70 %

90 %

96 %

97 %

99 %

65 %

82 %

84 %

6,1 %
(9,8 miljoner resor)

3 % årligen
(10,3 miljoner resor)

3 % årligen
(10,9 miljoner resor)

31,7 % (okt 2016)

60 %

75 %

71 %

75 %

83 %

43 % (2016)

45 %

50 %

INVÅNARNAS VÅRD OCH HÄLSA SKA VARA NÄRA OCH
JÄMLIK
Region Kronoberg ska tillgodose alla invånares rätt till bästa uppnåeliga hälsa och likvärdig
tillgång till hälso- och sjukvård.
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Vården ska flyttas närmare patienterna genom mobila och digitala lösningar. Utveckling av
Äldrehälsa Kronoberg är en förebild i detta arbete. Målet är att Kronobergarna i större
utsträckning ska ha möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, exempelvis genom
självinläggning2 eller hembesök.
Befolkningens fysiska och psykiska hälsa är viktig för utvecklingen av den sociala hållbarheten,
d v s ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan
orättfärdiga skillnader. Faktorer som sysselsättning, utbildning, bostäder, tillit, tolerans, sociala
nätverk, kultur och miljöfrågor har stor betydelse för befolkningens hälsa. En jämlik vård som
är inriktad på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete stärker den sociala
hållbarheten i vår region. Kronobergarna skattar sin hälsa överlag som god eller mycket god,
men skillnader mellan män och kvinnor samt skillnader i socioekonomi kvarstår dock.

Mål
Invånarnas vård och hälsa ska vara nära och jämlik
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukpenningtalet: kvinnor/män

14,6/7,3

13,0/7,0

10,0/6,6

1369

1600

1800

312 recept/1000
invånare

290 recept/1000
invånare

250 recept/1000
invånare

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Antal genomförda
3
läkemedelsgenomgångar per år
Antibiotikaförskrivning, antal recept per
4
1000 invånare

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

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

Kvalitetsuppföljningar inklusive läkarkontinuitet av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på 1177.se.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt.

Självinläggning innebär att patienter med konstaterad diagnos och upprättad kontakt med vården har möjlighet
att själv avgöra när de behöver bli inlagda för vård.
3 Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare. Ersätter tidigare uppdrag om att Antalet
läkemedelsgenomgångar ska öka: regelbunden sammanvägd bedömning av äldres totala medicinering.
4 Nationell målnivå enligt STRAMAs (Samverkan mot antibiotikaresistens) rekommendationer är 250 recept/
1000 invånare
2
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Inrätta modell för fast vårdkontakt för patienten.
Inrätta familjecentraler på Teleborg i Växjö och i Alvesta.
Invånarnas vård och hälsa ska vara nära och jämlik

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tillsammans med Folkhälsoberedningen årligen kartlägga hälsa
och ohälsa geografiskt samt socioekonomiskt i Kronoberg och ge
förslag på förebyggande åtgärder.
Vården ska flyttas närmare patienterna bland annat genom mobila
och digitala lösningar.
Personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk sjukdom
ska regelbundet erbjudas hälsoundersökningar, detta för att stärka
gruppens hälsa generellt. Detta ersätter tidigare uppdrag om att
integrera somatisk och psykiatrisk vård.
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Perspektiv

MEDARBETARE
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela
arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla –
Avsluta.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta innebär ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan till
samverkan och levande dialog är en självklarhet.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor
är en viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och
kunna behålla, motivera och utveckla de medarbetare som Region Kronoberg redan har.
Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att
säkerställa en god introduktion till nya medarbetare är också av stor vikt för att skapa trygga
medarbetare. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt
liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas.
Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.
Inom stora delar av vårdsektorn påtalas bristen och svårigheterna att rekrytera läkare och
sjuksköterskor, dessa svårigheter återspeglas även inom Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska erbjuda alla medarbetare lika villkor och möjligheter i arbetslivet samt
motverka diskriminering. Detta ska speglas i rekrytering och jämn könsfördelning. Att främja
mångfald utvecklar kvaliteten i verksamheten. Region Kronoberg ser och möter människor
som individer och ser möjligheter till utveckling.
Under 2018 kommer Region Kronoberg att fortsätta arbeta intensivt för att bli oberoende av
hyrpersonal. Detta är viktigt inte bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv utan framförallt viktigt
ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.
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Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukfrånvaron

5,2 %

5,0 %

4,8 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

85 600

40 000

10 000

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska

59 000

12 500

5 000

Läkare

<1

<1

<1

Sjuksköterskor

<1

<1

<1

Undersköterskor

<1

<1

<1

Administrativa tjänster

>1

>1

>1

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
5

Återbesättningsgrad

MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM VÅR
VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg behöver
förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Region Kronoberg ska arbeta utifrån värdegrunden med respekt för
människan och ha god kunskap om ansvaret utifrån diskrimineringslagen.

Mål
Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av medarbetarna som har haft
dialog om vår värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomgått utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

~70 %

80 %

100 %

-

75 %

100 %

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsen

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

Antalet inom respektive yrkeskategori som anställs i förhållande till antalet som avslutat sin anställning hos
Region Kronoberg under perioden 1 januari till 31 december, mätt i heltidstjänster.
5
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Regionstyrelsen i samverkan
med HSN

Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings
projektkompetens för att hälso- och sjukvården i större grad ska få
del av externa projektmedel.
Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för oberoende av hyrpersonal.
Delade turer ska avskaffas.
Utveckla lösningar för schemaläggning med inriktning på den
personcentrerade vården.
Arbeta fram tydliga karriärtrappor kopplade till
kompetensutveckling.
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Perspektiv

VERKSAMHETSUTVECKLING
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs mål är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att Region
Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på
aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region
Kronoberg uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och
omvärldsbevakning. I första hand sker det genom samarbete med Linnéuniversiteten i enlighet
med det år 2016 upprättade samverkansavtalet.
Samhället står inför stora förändringar vad det gäller invånarnas krav och förväntningar på
välfärden. Hög kvalitet, valfrihet, direkt tillgång, snabb service och flexibla lösningar är
exempel på krav och förväntningar som Region Kronoberg ska leva upp till. Det är Region
Kronobergs skyldighet att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och att hushålla med
resurserna. I Region Kronobergs systematiska förbättringsarbete följer regionen upp,
analyserar, utvecklar och säkrar kvaliteten för att stegvis bli bättre. Region Kronobergs
verksamhetsutveckling bygger på samarbete över organisationsgränser och mellan professioner,
med invånarens bästa i fokus. Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som
genomsyrar hela sin verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till
kvalitetsutvecklingen för att nå Region Kronobergs gemensamma mål.
För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta vart
regionen är på väg och hur insatserna påverkar målen för verksamheten. Personalen ska kunna
fokusera på verksamheters huvuduppgifter och en central uppgift är att minska byråkrati och
krångel. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronoberg ligger bra till i många av de kvalitetsregister som regionen rapporterar till.
Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten
inom hälso- och sjukvården som ger möjlighet till högre effektivitet. Region Kronoberg
behöver bli bättre på att överblicka och planera tillgänglig kapacitet i relation till de
produktionskrav som finns. Region Kronobergs verksamhet är inte fullt ut organiserad för att
stödja patientens väg genom vården därför krävs ett fortsatt arbete med patientprocesserna.
Ett målmedvetet arbete med att utveckla personcentrerad vård med en tydlig utveckling av
vård utanför sjukhusen och egenvård kommer att krävas för att möta morgondagens patienter.
Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både
Kronobergs utveckling och miljön. Region Kronoberg ska bygga en hållbar kollektivtrafik för
alla. Region Kronoberg ska arbeta för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda
insatser mot valda målgrupper och specifika geografiska områden. Ett steg i riktning mot att få
fler kronobergare att åka kollektivt är att införa WIFI på Länstrafikens regionbussar och tåg.
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Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

95 %

96 %

96 %

97 %

99 %

99 %

Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,1

5,0

4,8

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

1,2

1,3

1,2

9,0 %

7,8 %

6

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min
7

Punktlighet regionbusstrafik RT +10
min

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Vårdrelaterade infektioner

8

10 % (PPM 2016)

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan
mellan olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och
det civila samhället. I Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som
ett sätt att skapa hållbarhet och en cirkulär ekonomi. Det betyder att sätta utmaningarna i
centrum och att arbeta över sektorsgränser. Detta kräver ett arbetssätt som har en god
kunskap om nuläge och önskeläge och sedan välja insats för att nå målen. Gröna Kronoberg
lyfter fram arbetsmetoden den Gröna tråden, som består av ett antal delar som tillsammans lägger
grunden för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Det handlar om att skapa förutsättningar
för vad aktörerna arbetar med och hur de arbetar.
För att näringslivet i länet ska utvecklas måste innovationskraften och entreprenörsandan tas
till vara. Därför ska vi satsa på innovativa miljöer där forskning och entreprenörskap möts.
Social ekonomi är en viktig del av regionens hållbarhet som bidrar till bättre folkhälsa.

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens
klimatutmaningar är centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska

RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
8 PPM är förkortning av punktprevalensmätning. Definitionen av PPM är: Antal patienter med infektion/totalt antal
patienter = xx %.
6
7
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bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala
miljömål uppnås.
Region Kronoberg ska fortsatt minska användning av fossila drivmedel i regionens fordon och
inom kollektivtrafikens samtliga fordon (buss, tåg och bilar). Vid resor i tjänsten ska det
kollektiva resandet vara det självklara valet. Region Kronoberg ska eftersträva användning av
förnyelsebara hälso- och sjukvårdsmaterial.
Den regionala utvecklingsstrategin, miljöprogram och den länsgemensamma folkhälsopolicyn
ska konkretiseras i ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030.

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
11
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket
Andel återvunnet material av totala
12
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

9

10

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

50 %

75 %

75 %

84,5 %

87 %

93 %

91 %

95 %

95 %

54 %

60 %

70 %

Plats 5

Plats 4

Plats 3

21 %

33 %

33 %

30 %

70 %

70 %

Målvärden för 2018 återfinns i Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018.
Målvärden för 2020 tas fram i kommande process med nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
11 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
12 Exkl. matavfall
9

10
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Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Regionstyrelsen

Aktivt arbeta med innovationsvänlig upphandling.
Individbaserade styrtal/indikatorer ska redovisas könsuppdelade.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030 ska tas fram för Region
Kronoberg.
Fortsatt arbete med att underlätta patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess för fler diagnoser.
Att utifrån aktuell ambulansutredning ge förslag till hur
ambulansorganisationen i länet kan optimeras.

Trafiknämnden

WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens regionbussar.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala
utvecklingsnämnden

Utarbeta en långsiktig plan för Region Kronobergs forsknings- och
utvecklingsarbete.
Stimulera deltagande i forskning- och utveckling inom vården,
särskilt grön rehabilitering.
Löpande utveckla och implementera eHälsoarbetet tillsammans
med länets vårdcentraler.
Tillsammans med kommunerna ska Region Kronoberg
kontinuerligt erbjuda småföretag och ideella organisationer
utbildning i att lämna anbud på offentlig upphandling.
Inventering av nyanländas kompetens med inriktning på
näringslivet.
Initiera nätverk för företag inom hjälpmedelsbranschen.

Kulturnämnden

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

EKONOMI
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten.
Region Kronoberg arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett
särskilt ansvar för att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i
budgeten. De ska löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare.
Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå
gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem
som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av personalens kompetens,
utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå
målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg ha ett resultatmål över tid
om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 60 miljoner kronor,
motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag.

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

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

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

1,6 % (90 mnkr)

1,1 %

1 % över tid

Självfinansieringsgrad, Länstrafiken
totalt

55,8 %

53,0 %

53,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

Ja, samtliga dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr

104,5 %

43 %

52 %

Övriga indikatorer (följs upp vid
delårs- och årsredovisning)
Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning (över en femårsperiod)
Betalningsberedskap – årets alla
dagar
Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.
Fortsätta översyn och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta mål och följa upp och
redovisa ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum.
Implementera ekonomistyrningsmodellen för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.
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Finansiering
Finansieringen i budget 2018 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2017. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2018 och plan 2019-2020 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån
aktuella förutsättningar i april 2017.
Budget 2018 innebär att finansieringen stärkts med 371 mnkr jämfört med budget 2017 och
förväntas uppgå till 5 935 mnkr för 2018.
Finansiering, mnkr
Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Skatter
Preliminärskatt

4 349

4 543

4 555

4 857

5 029

5 218

-13

-28

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

861

930

911

962

998

1 036

Kostnadsutjämningsavgift

-165

-182

-175

-199

-202

-209

44

45

45

45

46

46

Regleringsavgift

-91

-77

-93

-94

-100

-111

Bidrag läkemedel inom
förmånen

460

499

445

510

530

540

59

44

60

44

31

19

5 504

5 773

5 747

6 125

6 332

6 539

21

34

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-14

-35

-34

-53

-72

-89

varav finansiell del
pensioner

-10

-34

-33

-49

-68

-85

5 511

5772

5 725

6 097

6 285

6 470

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

Finansiering 2018-2020, jämfört med utfall 2016 och prognos 2017

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

Skattesats 2018
Skattesatsen fastställs till 12,00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2017.
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Kommunalekonomisk utjämning
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2017. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2017.
Totalt för 2018 erhålls preliminärt 714 mnkr för utjämningen det är 26 mnkr högre än budget
för 2017. Utjämningen för 2018 påverkas av Region Kronobergs förändringar i skatteunderlag,
kostnadsstrukturen och förslag enligt regeringens budgetproposition.
Generella statsbidrag
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen uppgår enligt överenskommelse för 2017 till 499 mnkr..
Statsbidrag för läkemedelsförmånen budgeteras efter antagande och bedömning av SKL till
510 mnkr för 2018.
De tio miljarder till välfärden som är beslutade kommer dels att fördelas via det
kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs. i kr/invånare, dels med en fördelningsnyckel
där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare
erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas
med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen
20 procent. Under åren fram till 2021 sker en successiv ändring så att mer och mer av bidraget
går via den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag och från år 2021 är
tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som
generellt statsbidrag.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2020 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar. För
2018 budgeteras den finansiella kostnaden för pensioner till 49 mnkr. Finansiella intäkter för
placerade medel för att säkra utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 20
mnkr för 2018 och 2019 samt med 15 mnkr för 2020.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.
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Resultatbudget 2018-2020
Region Kronobergs budget för år 2018 ger ett resultat på 66 mnkr kronor, se resultatbudget
för planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2016
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-5 215

-5 466

-5 800

-5 968

-6 117

-206

-197

-231

-247

-283

-5 421

-5 663

-6 031

-6 215

-6 400

Skatteintäkter

4 336

4 555

4 857

5 029

5 218

Generella statsbidrag och
utjämning

1 168

1 193

1 268

1 303

1 321

18

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-11

-34

-53

-72

-89

Varav finansiell del pensioner

-10

-33

-49

-68

-85

5 511

5 726

6 097

6 285

6 470

90

63

66

70

69

1,6 %

1,3 %

1,1%

1,1%

1,1%

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

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

Resultatbudget 2018-2020 jämfört med 2016 och 2017

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 031 mnkr för 2018,
vilket innebär en budgeterad ökning med 6,5 % jämfört med budget 2017, (2019 : 3,1 %, 2020:
2,9%). Det budgeterade resultatmålet är 66 mnkr för 2018, vilket motsvarar 1,1 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2016 års bokslut.
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Känslighetsanalys, mnkr
Resultatpåverkan vid förändring
med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg

34,3

Kostnad för hyrpersonal

1,6

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,5

Kostnad för läkemedel

6,5

Skatteintäkter

43,3

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2018-2020.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr
Hälso-och sjukvårdsnämnd

Budget
2018

Budget
2017*

Plan
2019

Plan
2020

3 845

3 901

3 911

3 891

319

323

329

340

Regional utvecklingsnämnd

56

58

58

58

Kulturnämnd

56

61

59

59

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

10

10

10

10

1 019

1 062

1 072

1 072

358

615

776

970

5 663

6 031

6 215

6 400

Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud)
Regionstyrelsen
Summa
Förändring jämfört med föregående år

*Budgetram 2017 per nämnd avstämt på Regionfullmäktige 2017-04-26
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Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
En specificering av förändringar jämfört med 2017 för respektive nämnd redovisas i Bilaga 1.
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Hälso och sjukvårdsnämnd

20,8

20,8

20,8

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

35,5

45,2

25,2

Resurstillskott

56,3

66,0

46,0

Trafiknämnd

0,4

0,4

0,4

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

3,8

9,8

20,8

Resurstillskott

4,2

10,2

21,2

Regional utvecklingsnämnd

0,3

0,3

0,3

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

1,4

1,4

1,4

Resurstillskott

1,7

1,7

1,7

Kulturnämnd

0,0

0,0

0,0

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

5,5

2,7

2,7

Resurstillskott

5,5

2,7

2,7

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

0,1

0,1

0,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

-0,1

0,1

0,1

Resurstillskott

0,0

0,2

0,2

Vårdval och tandvårdsstöd

43,2

53,1

53,1

Resurstillskott

43,2

53,1

53,1

2,4

2,4

2,4

201,5

212,5

251,8

53,1

140,6

231,1

62,7

127,0

257,0

418,3

612,4

SUMMA Förändringar jämfört med 2017
367,8
*Löneavtal (2018-2020) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

552,0

737,2

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

Regionstyrelsen
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2018-2020)
Resurstillskott
Löneavtal 2018-2020*
Uppräkning ram (2019-2020)

SUMMA
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Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,7 procent för år 2018 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2017).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2017

3 865

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel (2,7 %)

104

Vårdersättning, 2018

3 969

Inklusive 2 % momsersättning

4 048

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,3 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2018 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2017
Behandlingsområde 3-19 år

Uppräkning

á pris 2018

1 357

45

1402

Områdesansvar 0-2 år

274

9

283

Områdesansvar 3-19 år

171

6

177
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Investeringsram
Regionfullmäktige beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår
beslutar regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram för investeringar år 2018 uppgår till totalt 697 mnkr. De kommande åren står
Region Kronoberg inför stora investeringar. Investeringsnivån för planperioden påverkar
avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens nettokostnad.
Planerad nivå på resultatet och avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i
genomsnitt på 43 procent. Det långsiktiga målet är självfinansiering, det vill säga en
finansieringsgrad på 100 procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför
avgöranden för att de finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora. Regionfullmäktige
beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår beslutar
regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram 2018-2020
Budget
2018
Budgeterat resultat

Plan
2019

Plan
2020

66

70

69

Avskrivningar

231

247

283

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

297

317

352

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

542

735

525

Investering i medicinteknik (MT),
återanskaffning

80

80

80

Investering i informationsteknik
(IT)

33

33

33

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

20

20

20

Bredbandsutbyggnad

10

10

10

Övriga inventarier

12

12

12

697

890

680

43 %

36 %

52 %

Summa
Självfinansieringsgrad
Genomsnitt 2018-2020

44 %

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2018-2020

Fastighetsinvesteringar
Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse,
förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett
(CLV), Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett(LL). Region Kronoberg ska förbättra
tillgängligheten genom att utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en
högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård. Nedan följer en kortfattad redovisning
av de projekt inom fastighetsinvesteringar som planeras under perioden 2018-20 inom
projekten för beslut i regionstyrelsen ingår även utrustningskostnader.
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Beslutade projekt i styrelsen/fullmäktige
-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas
hösten 2017 och pågår till slutet av 2019.
Habiliteringens nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas i
slutet av 2017 och pågår till årsskiftet 2018/19.
Investeringsbeslut för ombyggnad av vårdavdelningar på LL är fattat i regionstyrelsen
december 2016. Ombyggnaden påbörjas i början av 2018 och pågår till slutet av 2021.

Planerade projekt för styrelsebeslut
-

-

-

Utredning för en samordnad hjälpmedelscentral mellan regionen och Växjö Kommun
samt eventuellt övriga kommuner pågår. I källarplanet planeras även för en tilläggsyta
till det medicinska arkivet. Beslut från respektive kommun tas under våren 2017.
Därefter fortsätter arbetet med underlag för investeringsbeslut för en etablering i gamla
dosapotekets lokaler (E56) på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för restaurang och konferens på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för rättspsykiatriska regionkliniken på Sigfridsområdet.
Planering för att genomföra familjecentral under 2017 pågår, därefter planeras för en
omdisponering av vårdcentralen Teleborg inför den förväntade befolkningsökningen
inom området.
Alternativa planeringsunderlag skall tas fram för LL enligt styrelsebeslut avseende
akutkliniken/ambulans och operationsverksamhet samt röntgenverksamheten.
Nya lokaler för specialisttandvårdens flytt från hus Q2 på CLV.
Förändrade lokaler för dialys, sterilcentral, IVA, ortopedmottagning på CLV.
I CLV:s planering ingår förslag om nybyggnad av hus L, som planeras för bland annat
neonatalavdelning, förlossning, vårdavdelningar, patologi, samlad barnverksamhet och
röntgen/fys-lab.

Investering fastigheter och återanskaffning
Avser utbyte av fastighetstekniska installationer/komponenter samt verksamhetsförändringar
inom fastighetschefens delegation. Följande större insatser planeras under perioden:
-

Ställverksbyte på CLV enligt tidigare regionstyrelsebeslut.
Byte av ventilationsaggregat.
Byte av kökskyla på CLV.
Fönsterbyte på LL-området.
Nytt lås- och passagesystem.
Ombyggnad av VC Kungshögen på LL, avser framförallt en teknisk upprustning av
lokalerna.
Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning vid Grimslövs
folkhögskola,10 mkr under 2018.
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Investering medicinteknik och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet för budget 2018-2020 har en
återinvesteringsplan tagits fram för den medicintekniska utrustningen.
IT-investeringar
Ramen avser det planerade utbytet under 2018-2020. Den årliga uppräkningen av
driftkostnader täcker behovet med tillskott för utökningar.
Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 20
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar
själva sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval
Kronoberg, del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 800-900 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts 10 mnkr per år
2018-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.
Övriga inventarier och konstnärlig utsmyckning
Här ryms investeringar i konstnärlig utsmyckning samt oförutsedda investeringar under året.
Enligt plan är det 12 mnkr/år.
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Finansieringsbudget
Finansbudget, mnkr
Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Den löpande verksamheten
Årets resultat

90

62

66

70

69

Avskrivningar

206

213

231

247

283

Avsättningar

102

129

183

206

256

Rörelsekapitalförändring

-36

0

-300

0

0

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

362

405

181

523

608

Investeringsverksamhet

-283

-432

-697

-890

-680

Förändring långfristiga
fordringar och skulder

-60

0

0

0

0

19

-27

-516

-367

-72

115

-27

-216

-367

-72

Förändring likvida medel

Egenfinansiering av
investeringar

Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2018. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2018 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.
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BILAGOR
Bilaga 1 Förändring av ramar per nämnd jfr med 2017
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

20,8

20,8

20,8

Bättre flöden i vården

25,0

20,0

-

Uppräkning av ram

23,3

23,3

23,3

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

-12,8

1,9

1,9

SUMMA volymförändringar

56,3

66,0

46,0

Resurstillskott/effektiviseringar

Trafiknämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,4

0,4

0,4

Wifi region bussar och tåg

5,0

5,0

5,0

Uppräkning av ram

0,5

0,5

0,5

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

3,6

9,3

9,3

-

-

11,0

ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik

-2,5

-2,5

-2,5

TFP ("Pågatåg Markaryd - Halmstad) (justering
tidigare beslut)

-2,8

-2,5

-2,5

SUMMA volymförändringar

4,2

10,2

21,2

Resurstillskott/effektiviseringar

Revidering tidigare beslut:
Indexuppräkning, entreprenadavtal
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Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,3

0,3

0,3

Projektkompetens för externa projektmedel

0,6

0,6

0,6

Inventering av nyanländas kompetens med
inriktning på näringslivet

0,6

0,6

0,6

Uppräkning av ram

0,2

0,2

0,2

SUMMA volymförändringar

1,7

1,7

1,7

Resurstillskott/effektiviseringar

Kulturnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,0

0,0

0,0

Utvecklingsmedel Kultur i vården / språkstegen
mm

1,0

1,0

1,0

Bidrag till Kulturparken permanent
migrationsutställning

3,0

0,2

0,2

Uppräkning av ram

1,5

1,5

1,5

SUMMA volymförändringar

5,5

2,7

2,7

Resurstillskott/effektiviseringar

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

0,2

0,4

0,4

SUMMA volymförändringar

0,0

0,2

0,2

Resurstillskott/effektiviseringar
Uppräkning av ram
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Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Resurstillskott/effektiviseringar
Uppräkning av ram

26,0

26,0

26,0

8,2

18,1

18,1

9,0

9,0

9,0

43,2

53,1

53,1

Tidigare beslut (Budget 2017-2019
Revidering tidigare beslut
Kompensation befolkningsökning

SUMMA volymförändringar

Regionstyrelsen
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

2,4

2,4

2,4

Provisoriska lokallösningar

2,0

2,0

2,0

Forskning / utveckling

5,0

5,0

5,0

Jämlik och nära vård

70,0

70,0

70,0

Attraktiva arbetsgivare

60,0

60,0

60,0

Omvandlingstryck

-

-

-40,0

Uppräkning av ram

6,8

6,8

6,8

57,7

100,7

100,7

Pensionskostnader - pensionsprognos

-5,0

-27,0

3,0

Avskrivningar

22,0

12,0

46,0

Finansieringsbehov när sjukskrivningsmiljarden
upphör

-11,0

-11,0

0,0

Räntekostnad - ökat lånebehov

-10,0

-10,0

-5,0

4,0

4,0

4,0

-

-

-0,7

53,1

140,6

231,1

-

62,7

127,0

257,0

418,3

612,4

Resurstillskott/effektiviseringar

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
Revidering tidigare beslut:

Cambio Cosmic
Upphandlingskompetens, Generalplan

Löneavtal 2018-2020 (fördelas till nämnd efter
utfall)
Uppräkning ram 2019-2020

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

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

3,1 %

3,3 %

3,5 %

3,0 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

Regionvårdsintäkter

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

Övriga driftkostnader och intäkter

1,6 %

2,2 %

2,3 %

2,3 %

Befolkningsprognos

2016

2018

2020

2025

2030

0-1 år

4 629

4744

4990

5226

5118

2-15 år

32 301

33 880

35 196

38 086

39 497

16-19 år

8 647

9076

9631

10 812

11 309

20-64 år

107 853

109 130

110 406

114 741

118 335

65-79 år

29 699

30 546

31 182

30 881

30 685

80-100+ år

11 499

11 632

11 898

14 194

16 798

194 628

199 007

203 303

213 940

221 742

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från 194 628 till 203 303.
Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så
hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 2000-2016. I genomsnitt förväntas antalet
födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn om året, vilket är 189 fler barn om året
jämfört med perioden 2013-2016.
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Bilaga 3 Mål i Gröna Kronoberg 2025
Mål i Gröna
Kronoberg 2025

Mätbar indikator

Befolkningen ska
öka

Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i
länet överstiga medianen för riket

1

Bland de högsta i
Sverige sedan 2014

Klimatpåverkan ska
minska

Mellan 1990-2025 ska minskningen av
klimatpåverkande utsläpp i länet vara den
högsta i riket
År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs
län överstiga riksgenomsnittet

0

Ej lägsta 1990-2014

0

Under 2015

År 2025 ska den självskattade hälsan hos
flickor och pojkar, kvinnor och män i
Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet

0

Produktiviteten ska
öka

Mellan 2014-2025 ska produktiviteten i
regionen öka mer än i riket

1

Balanserad tillväxt fler arbeten

Mellan 2014-2025 ska sysselsättningstillväxten
i länet vara över medianen för riket

1

Förbättrad
matchning - fler i
arbete

År 2025 ska sysselsättningsgraden i länet
minst uppgå till 80 %

0

Pojkar och män ligger
över riksgenomsnittet
men inte flickor och
kvinnor
Högre
produktivitetsutveckling
än riket 2014-2015
Högre än
riksgenomsnittet 20142015
Under 2015 uppgick
sysselsättningsgraden i
länet till 78,7 procent

Ökad
förnyelseförmåga

År 2025 ska länet ligga över medianen sett till
antal arbetsställen med minst 1 sysselsatt per
1000 invånare
År 2025 ska andelen av befolkningen med
minst en gymnasial utbildning överstiga
riksgenomsnittet
År 2025 ska ohälsotalet i länet, både för
kvinnor och män, vara under riksgenomsnittet
80 % av den totala energianvändningen i
Kronobergs län kommer år 2025 från förnybara
källor.

0

Plats 18 2015

0

1,3 procentenheter
under 2015

0
0

Männen hade ett lägre
ohälsotal 2015
Ej uppnått

Totalt

3

3 mål av 10 är uppfyllda.

En god
socioekonomisk
utveckling
En god hälsa hos
befolkningen

Ett ökat
humankapital

På väg mot ett
plusenergilän

Total måluppfyllelse

Uppfyllt
1/0
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Kommentar

Bilaga 4 Målområden och mål i Trafikförsörjningsprogram Region
Kronoberg, 2016-2025
MÅLOMRÅDE: Attraktivitet och användbarhet
Mål: Fler och nöjdare resenärer!
Hur mäter vi och följer upp?
-

Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3 % per år, och uppnå minst 10,6 miljoner resor år
2020 och minst 12,4 miljoner resor år 2025
Antal personkilometer ska öka i minst samma takt som antal resor.
Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län ska vara minst 13,5 % år 2025, delmål
12,5% 2020
Antal resor per invånare ska öka (47 resor/person 2014)
Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 70 % år 2020 och minst 75 % år 2025 (66 % år 2014)
Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg ska öka (51 % år 2014)

Indikatorer för uppföljning
Resandet med kollektivtrafiken ska öka. Målet är att resandet ska öka med 3 % per år till år 2025 räknat
som ett genomsnitt av all trafik och det motsvarar en ökning på drygt 3,6 miljoner resor jämfört med år
2014. Det motsvarar också en ökning av kollektivtrafikens marknadsandel till 13,5 %, förutsatt att
trafikarbetet i övrigt ökar i samma takt som den gjort de senaste 20 åren. Nöjd Kund Index samt
allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg mäts genom kollektivtrafikbarometern.
Allmänheten innefattar både resenärer och de som inte reser med kollektivtrafik. Måtten ger
tillsammans en god bild över hur nöjda Kronobergarna är med den kollektivtrafik som erbjuds.

Mål: Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
Hur mäter vi och följer upp?
-

-

Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande per
år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens prioriteringar
(berör ca.10 % av samtliga hållplatser).
Bytespunkter och hållplatser i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas
enligt hållplatshandbokens prioriteringar.
Resenärerna ska i högre grad uppleva att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg.
( 73 % 2014)

Indikatorer för uppföljning
Hållplatshandboken som finns som bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut riktningen kring
vilka hållplatser som ska åtgärdas för att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten på hållplatser och
bytespunkter. Kundnöjdheten mäts genom kollektivtrafikbarometern.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
Hur mäter vi och följer upp?
-

Punktligheten i trafiken ska öka
Andel inställda turer ska minska
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Indikatorer för uppföljning
Det är många parametrar som påverkar kollektivtrafiksystemets sårbarhet. Överbelastning i tågsystemet
gör tågresandet extra känsligt för störningar. Gällande tågsystemet har Region Kronoberg dock
begränsad påverkan på systemets sårbarhet. Genom Länstrafiken Kronoberg följs punktligheten upp
och hur andelen inställda turer utvecklas.

MÅLOMRÅDE: Miljö och hälsa
Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en minskad
klimatpåverkan
Hur mäter vi och följer upp?
-

Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara bränslen år 2020
Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh (0,02 g/ kWh år 2014)
Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh (2 g/ kWh år 2014)
Energieffektiviteten ska öka. Max 0,015 kWh/personkilometer i busstrafiken

Indikatorer för uppföljning
Samtliga valda indikatorer följs upp genom den nationella fordonsdatabasen FRIDA. Indikatorerna
som beskriver utsläpp av partiklar och kväveoxider samt indikator som beskriver energieffektivitet är
branschgemensamma och framtagna av Svensk kollektivtrafik. I samband med trafikupphandling ställs
en mängd olika krav för den trafik som ska handlas upp. En del av kraven handlar om miljö och som
upphandlare av trafik finns möjligheten att välja någon av de på förhand uppställda kravnivåer som är
framtagna av Svensk kollektivtrafik. De nivåer Region Kronoberg har valt är i linje med de baskrav som
finns på nationell nivå. Det är viktigt att påverka att Region Kronoberg inte har full rådighet över
kraven i all upphandlad trafik, då en del trafik upphandlas på uppdrag av länets kommuner. Ambitionen
är likväl att all trafik ska drivas av förnyelsebara bränslen år 2020.

MÅLOMRÅDE: Tillgänglighet och regional tillväxt
Mål: Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region
Hur mäter vi och följer upp?
-

Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i mellan kommunernas centralorter och Växjö samt
övriga viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska.
Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska
Resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka interregionala
relationer ska bli fler
Restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska

Indikatorer för uppföljning
Restidskvot är ett välanvänt begrepp som beskriver förhållandet, mätt i restid, mellan två trafikslag.
Målvärden kring restidskvoter kommer att arbetas fram för olika trafikslag exv. regionbusstrafik,
tågtrafik, snabbusstrafik och stadsbusstrafik. För Växjö Stadstrafik kan det vara lämpligt med mål för
restidskvot från linjernas ändhållplatser alt. stora hållplatser till Växjö Resecentrum.
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Möjlighet till frekventa och snabba buss- och tågförbindelser till våra grannregioners huvudorter är en
prioriterad fråga för RKM Kronoberg. Därför är målsättningen att resmöjligheterna till framförallt
Kalmar, Karlskrona, Jönköping, Halmstad samt Lund/Malmö ska öka. På sikt bör även restiderna med
kollektivtrafiken minska. I många relationer handlar det om en utvecklad tågtrafik, vilket RKM
Kronoberg själva inte har full rådighet över.

MÅLOMRÅDE: Ekonomi
Mål: Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk
resurseffektivitet
Hur mäter vi och följer upp?
-

Antal resor per utbudskilometer ska öka (0,64 resor/utbudskilometer år 2014)
Nettokostnad per resa
Nettokostnad per invånare
Självfinansieringsgraden ska vara minst 50 %

Indikatorer för uppföljning
De ovan valda indikatorerna beskriver tillsammans hur kollektivtrafiken i Kronoberg utvecklas ur ett
ekonomiskt perspektiv. Antal resor per utbudskilometer säger något om hur väl den trafik som erbjuds
också används. Självfinansieringsgraden beräknas som ett genomsnitt av alla trafikslag. Samtliga valda
indikatorer används i nationella jämförelser och jämförelser kan därför göras även med andra län.
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Bilaga 5 Fördjupad omvärldsanalys
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Tillväxten under 2016 innebar att länet har haft en positiv befolkningsutveckling femton
år i rad. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
Befolkningstillväxten i länet var, likt under 2015, fördelad på länets samtliga kommuner. I
faktiska tal var ökningen som högst i Växjö kommun där den uppgick till 1 392 personer.
Relativt sett var den som högst i Älmhults kommun där ökningen uppgick till 2,8 procent.
Mellan 2000-2016 har sex av åtta kommuner i länet haft en befolkningstillväxt. Endast i
Tingsryds- och Uppvidinge kommun har invånarantalet minskat under denna tid. Växjö
kommun har stått för 81 procent av länets totala befolkningstillväxt under denna tid.
Invandringen står för stora delar av befolkningstillväxten
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer. Nettot översteg 2015 års med nästan 700
personer.
Antalet födslar uppgick till 2 331 stycken, vilket var nästan 200 fler än föregående år. Samtidigt
dog 1 780 personer under året. Sammantaget resulterade detta i ett positivt födelsenetto på 551
personer, vilket är det högsta nettot under 2000-talet.
Det inrikes flyttnettot var, likt under hela 2000-talet, fortsatt negativt. Med andra ord flyttade
det fler från länet till andra län än vad som flyttade in till länet från andra län. Totalt flyttade
5 860 personer in till länet samtidigt som 6 576 personer flyttade till andra län, vilket innebar
att det inrikes flyttnettot var – 716 personer. Trots att det inrikes flyttnettot var negativt
innebar nivån under 2016 att det förbättrades för tredje året i rad.
Av länets totala befolkningstillväxt mellan 2000-2016 har det positiva migrationsnettot stått för
90 procent av tillväxten och det positiva födelsenettot för 10 procent.
Fler äldre och yngre men även fler i arbetsför ålder
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Av befolkningen i länet var 107 853 i arbetsför ålder, 45 577 mellan 0-19 år och
41 198 över 65 år.
Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5. Anledningen till att
kvoten ökat är att antalet yngre och äldre ökat mer än antalet i arbetsför ålder. Under perioden
har antalet yngre ökat med 2 762 personer och antalet äldre med 8 227 samtidigt som antalet i
arbetsför ålder ökat med 7 000 personer. Utan invandringen hade antalet i arbetsför ålder
boendes i länet istället minskat under perioden.
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Det är främst den yngre delen av äldregruppen som ökat mellan 2000-2016. Om vi ser till
antalet invånare över 80 år är uppgår ökningen till 1 542 personer. Detta beror främst på att
40-taliserna som är en stor grupp ännu inte kommit upp i vårdintensiv ålder men däremot
passerat pensionsålder under denna tidsperiod.
Befolkningsprognos fram till 2020
Den senaste befolkningsprognosen för Kronobergs län (se Bilaga 2) togs fram under april 2017
och är baserad på SCB:s senaste riksprognos. Den senare uppdateras i april varje år och i
samband med detta uppdaterar Region Kronoberg den regionala prognosen. I årets
befolkningsprognos sker en viss nedskrivning av den förväntade befolkningstillväxten jämfört
med föregående års prognos. Den största anledningen till nedskrivningen är att SCB sänkt
nivån på den prognosticerade invandringen, jämfört med 2016 års prognos, till riket de
närmaste åren. Att notera är att befolkningsprognoser för närvarande innehåller stora
osäkerheter. Det framtida utfallet påverkas i hög grad av hur många som kommer att invandra
till Sverige och länet. Ju längre fram i tiden desto osäkrare blir prognosen.
Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta.
Mellan 2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från
194 628 till 203 303. Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer
per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 20002016. I genomsnitt förväntas antalet födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn
om året, vilket är 189 fler barn om året jämfört med perioden 2013-2016.
Prognosen visar att försörjningskvoten förväntas att öka från 80,5 till 84,1 mellan 2016-2020.
Att kvoten förväntas att öka beror på att antalet i ej arbetsför ålder förväntas att öka mer än
antalet i arbetsför ålder. Antalet yngre prognosticeras att öka med drygt 4 200 personer och
antalet äldre med 1 900 personer samtidigt som antalet i arbetsför ålder förväntas att öka med
endast 2 550 personer. Att antalet yngre förväntas att öka beror dels på att kullarna från det
tidiga nittiotalets babyboom inträder i barnafödande ålder, dels på att antalet i barnafödande
ålder ökar genom invandring samt genom att yngre personer invandrar till länet. Antalet äldre i
vårdintensiv ålder, det vill säga minst 80 år, förväntas att öka i en högre takt först några år in på
20-talet.
Bostadsbestånd och bostadsbyggande
Under 2015 uppgick det totala bostadsbeståndet i länet till 92 531 lägenheter som fördelades
på småhus, flerbostadshus, övriga hus samt specialbostäder. I genomsnitt gick det 2,07
personer per lägenhet. Samma år färdigställdes 587 lägenheter, vilket var den högsta nivån
sedan 2008. Byggtakten av bostäder har ökat under tidsperioden 2013-2015 jämfört med
perioden 2010-2012. Under 2010-2012 byggdes i genomsnitt 336 bostäder per år och under
2013-2015 557 bostäder per år.
Om vi antar att det nuvarande bostadsbeståndet är utnyttjat till max behöver antalet bostäder i
länet öka i takt med den framtida befolkningstillväxten. En befolkningsökning på 1 000
personer skulle, givet dagens boendetäthet på 2,07, kräva 483 lägenheter. Givet att en relativt
stor del av befolkningstillväxten förväntas att komma från yngre kan det vara rimligt att
förvänta att boendetätheten kommer att vara högre än dagens 2,07. Detta skulle innebära att
nybyggnadsbehovet per ny invånare skulle minska något.
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Genomsnittspriset för ett småhus i Kronobergs län uppgick under 2015 till drygt 1,5 mkr,
vilket var 1 mkr under riksgenomsnittet. Mellan 2010-2015 ökade huspriserna i länet med 20
procent och i riket med 27 procent. Inom länet återfinns en mycket differentierad prisbild sett
till huspriser. I Uppvidinge kommun, som har länets billigaste hus, kostade ett hus 0,6 mkr och
i Växjö kommun, med länets högsta priser, uppgick snittsvärdet till nästan 2,6 mkr.
Arbetsmarknad och näringsliv
Efter en svag återhämtning sedan finanskrisen har sysselsättningstillväxten i länet tagit fart.
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007. Totalt arbetade 88 285 personer i länet vilket
innebar att länet var tillbaka på de nivåer som rådde innan finanskrisen. I relation till riket, där
antalet sysselsatta mellan 2007-2015 ökat med drygt femprocent, är detta dock en svag
sysselsättningstillväxt.
Stora delar av jobbtillväxten under 2015 skedde inom handel och företagstjänster samtidigt
som antalet verksamma inom industrin fortsatte att minska. Även antalet sysselsatta inom
vård- och omsorgssektorn ökade. Mellan 2008-2015 har antalet sysselsatta inom denna sektor
ökat med nästan 1 500 personer.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige. Antalet inpendlare
ökade med drygt 600 personer samtidigt som antalet utpendlare låg kvar på samma nivå som
året innan.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Ökningen på 0,2
procentenheter var den tredje lägsta jämfört med övriga län i riket. Mellan 2007-2015 har länet
haft en svag utveckling av sysselsättningsgraden. Detta beror på att antalet i arbetsför ålder
boendes i länet ökat mer än antalet sysselsatta under denna tid och att det råder stora skillnader
mellan inrikes och utrikes födda. Under året uppgick sysselsättningsgraden för inrikes födda till
85 procent och för utrikes födda till 56 procent.
Det startade 1 041 företag i Kronobergs län under 2015, vilket var nästan 100 färre jämfört
med föregående år. Tillsammans med befolkningsökningen innebar detta att länets
etableringsfrekvens sjönk från 10 till 9,1. Detta var den trettonde högsta nivån i riket. Med
etableringsfrekvens avses antalet nystartade företag per 1000 invånare mellan 16-64 år. I riket
uppgick nivån under samma år till 11,6.
Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets
antaganden för riket, visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden
2016-2018. Basscenariot föreskriver en genomsnittlig jobbtillväxt på 620 jobb per år under
denna period, vilket är en tillväxttakt under rikets. Scenariot är baserat på länets jobbtillväxt i
relation till rikets under perioden 2009-2015. Det andra alternativet utgår från att länet når
samma tillväxttakt som riket givet Konjunkturinstitutets prognos. Detta scenario skulle
innebära en genomsnittlig jobbtillväxt på 1 100 jobb per år under tidsperioden 2016-2018.
Även om antalet sysselsatta i länet förväntas att öka de närmaste åren är det osäkert om
tillväxten räcker för att sysselsättningsgraden i länet ska öka till 80 procent som är det regionala
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målet. För givet den nuvarande befolkningsprognosen är förväntan att antalet i arbetsför ålder
under denna period kommer att öka relativt kraftigt. För att nå målet behöver jobbtillväxten
vara i balans med befolkningstillväxten. Huruvida denna balans kommer att uppnås är för
närvarande svårbedömt givet de osäkerheter som finns i nuvarande befolkningsprognos.

Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget13
Detta är ett av kommun-och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

13

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända.
Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL
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Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.

50
Page 203 of 496

Page 204 of 496

10
Förslag till direktiv för Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg 2019-2022 17RK1047
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1047
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-20

Regionstyrelsen

Förslag till direktiv för Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg 2019-2022

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna direktiv för Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
att utse arbetsutskottets ordinarie ledamöter till politisk styrgrupp för framtagande
av Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde § 114/16 reviderat Miljöprogram för Region
Kronoberg 2015-2018. Föreslås att Region Kronoberg ersätter Miljöprogram för
Region Kronoberg och tar fram ett hållbarhetsprogram som utgår ifrån de sociala,
ekologiska och ekonomiska aspekterna. Sammantaget ska den regionala
utvecklingsstrategin, miljöprogram och den länsgemensamma folkhälsopolicyn
konkretiseras i ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer direktiv för framtagande av ett
hållbarhetsprogram, samt utser politisk styrgrupp för framtagande av
hållbarhetsprogram.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1047
Handläggare: Sara Nodmar, miljöenheten
Datum: 2017-05-16

Förslag till direktiv för framtagande av
hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019 – 2022
Ärendet
Regionfullmäktige fastställde § 114/16 reviderat Miljöprogram för Region
Kronoberg 2015-2018. Föreslås att Region Kronoberg ersätter Miljöprogram för
Region Kronoberg och tar fram ett hållbarhetsprogram som utgår ifrån de sociala,
ekologiska och ekonomiska aspekterna. Den regionala utvecklingsstrategin,
miljöprogram och den länsgemensamma folkhälsopolicyn ska konkretiseras i ett
hållbarhetsprogram för Agenda 2030.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer direktiv för framtagande av ett
hållbarhetsprogram, samt utser politisk styrgrupp för framtagande av
hållbarhetsprogrammet.
Varför ett hållbarhetsprogram?
Den regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg 2025”, är Region
Kronobergs verktyg för att driva på utvecklingen av en hållbar region. Gröna
Kronoberg är styrande dokument för Region Kronoberg och vägledande för
andra aktörer i länet. I Region Kronobergs budget 2017 med flerårsplan uppdrar
regionfullmäktige till regionstyrelsen att utveckla ett sammanhållet strategiskt
hållbarhetsarbete. För konkretisera ovan nämnda uppdrag föreslås att Region
Kronoberg arbetar med ett hållbarhetsprogram som beskriver på vilket sätt
Region Kronoberg som organisation arbetar med hållbarhetsfrågorna och de
angivna målen i RUS och budget inom området.
Syfte med ett hållbarhetsprogram
Att sammanföra de tre aspekterna av hållbarhet i ett och samma program
möjliggör ett samordnat och kraftfullt arbete med att få hållbarhetsfrågorna väl
förankrade i verksamheten och dess processer. Syftet är att utveckla ett program
där alla verksamheter inom Region Kronoberg känner sig delaktiga och bidrar till
en hållbar utveckling. Hållbarhetsprogrammet ska fungera som ett sammanhållet
styrdokument med mål som är så konkreta att de kan brytas ner till den nivå där
de ska genomföras.
Styrgrupp

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås utgöra politisk styrgrupp för beredning av
Region Kronobergs hållbarhetsprogram. Styrgruppen ansvarar för förankring i
sina respektive partigrupper.
Arbetsgrupp

Regiondirektörens ledninggrupp bereder förslag till hållbarhetsprogram till den
politiska styrgruppen. Arbetet med framtagande av hållbarhetsprogrammet sker
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tillsammans med sakkunniga/specialister med representanter från folkhälsa,
kansli, ekonomi, miljö, länstrafik, regional utveckling, regionservice, hälso- och
sjukvården, samt HR/personal.
Genomförande
Framtagande och utveckling av ett hållbarhetsprogram föreslås genomföras som
en process i flera steg och ske i bred samverkan med ledning och verksamheterna
för att uppnå en hög grad av delaktighet, förankring och ägandeskap av
hållbarhetsfrågorna.
Med utgångspunkt från den regionala utvecklingsstrategin, Region Kronobergs
budget med flerårsplan och den målbild som är framtagen för länet som helhet,
genomförs workshops med Region Kronobergs politiska ledning samt
tjänstemannaledning. I workshopen genomförs även en nulägesanalys av var vi
står idag och vilka aktiviteter som behöver vidtas för att nå den gemensamma
målbilden.
Utifrån målbilden som styrning genomförs därefter interna workshops,
diskussioner och intervjuer med utvalda nyckelpersoner i verksamheterna. Förslag
till mål och aktiviteter som tas fram prioriteras sedan av styrgruppen utifrån vad
organisationen kan påverka och vad som bedöms ge störst effekt.
I framtagandet av hållbarhetsprogrammet involveras länets kommuner och andra
aktörer i länet genom samråd i en extern referensgrupp. Förslag till
hållbarhetsprogram remitteras internt samt externt till länsstyrelsen och länets
kommuner samt andra berörda organisationer.
Avgränsningar

Hållbarhetsprogrammet ska omfatta Region Kronobergs interna verksamhet, det
vill säga de frågor som verksamheterna och nämnderna har direkt rådighet över, i
våra roller som till exempel vård- och servicegivare, arbetsgivare, samhällsaktör,
ledare och medarbetare. Målen i hållbarhetsprogrammet ska genomsyra hur vi
bedriver vår verksamhet och ska även synas i vårt utåtriktade arbete, exempelvis i
det regionala utvecklingsansvaret och det regionala ledarskapet.
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Utgångspunkt för programmet

Programmet för hållbar utveckling kommer att utgå ifrån flera viktiga
styrdokument, bland annat:
 Region Kronobergs utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg 2025 och dess
understrategier, till exempel den länsgemensamma folkhälsopolicyn och
trafikförsörjningsprogrammet
 Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
 Jämställdhetsplan för Region Kronoberg
 Regionala miljömål och åtgärdsprogrammen för miljömålen.
 FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
Miljöprogram 2014-2018 utgör underlag vid framtagande av
hållbarhetsprogrammet. Som vägledning i arbetet används hållbarhetsstandard SIS
854000:2014 samt internationell standard för socialt ansvarstagande ISO 26000.
Region Kronoberg har idag ett antal styrdokument för verksamheten för att
uppnå olika mål. En starkare koppling mellan dessa styrdokument skulle kunna
leda till mer medvetna avvägningar i olika målkonflikter samt en ökad strategisk
långsiktig helhet i verksamheten.

På internationell nivå ska Region Kronoberg förhålla sig till FN:s 17 globala
hållbarhetsmål. Regionen ska även förhålla sig till statliga styrningar med
övergripande mål om till exempel miljö, folkhälsa och jämlikhet. Det regionala
styret med Gröna Kronoberg 2025, med dess understrategier, tar avstamp i det
statliga och internationella. Ur detta behöver vi ta fram ett sammanhållet
hållbarhetsprogram som beskriver vad vi som organisation ska göra.
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Hållbarhetsprogrammet ska utgöra en ram som gör att delarna hänger ihop och
möjliggöra en bra styrning, inte minst mot horisontella mål.
Ledning och styrning

För att möjliggöra att hållbarhetsprogrammets mål uppnås behöver arbetet
införlivas med budgetprocessen samt att programmet fungerar som utgångspunkt
och stöd vid framtagande av verksamhetsplaner.
Tidplan

Tidpunkt

Aktivitet

Juni 2017

Direktiv till hållbarhetsprogram
fastställs av regionstyrelsen.

Sept 2017

Detaljerad projektplan färdig

Start 7 sept 2017 i samband med konferens Etableringsfas med workshop för
2030
ledningen för att identifiera
systemvillkor och gemensam vision
för hållbarhet.
Oktober 2017- sept 2018

Framtagande av
hållbarhetsprogram. Regelbundna
avstämningar med styrgrupp.
Under denna period hålls också
samråd med länets kommuner och
andra aktörer i länet.

Oktober 2018

Hållbarhetsprogram år 2019-2022
antas i regionfullmäktige.

Uppföljning
Hållbarhetsprogrammet följs upp i samband med delårsrapporter och
årsredovisning. Uppföljning kan också ske genom till exempel årliga
hållbarhetsredovisningar enligt standarden för Global Reporting Initiative (GRI).
Kostnader
Framtagande av förslag till hållbarhetsprogram sker inom ramen för befintlig
verksamhet. Beräknad tidsåtgång för deltagare är cirka 20 timmar. Eventuella
satsningar i hållbarhetsprogrammet bereds i samband med budgetberedning för
Region Kronoberg.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1059
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-05-18

Regionstyrelsen

Samordningsförbundet Sunnerbo – nya medlemmar och
reviderad förbundsordning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna Ljungby och Älmhult kommuners ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Sunnerbo,
att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2017, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Sunnerbo från och med 1 juli 2017
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga fullmäktigeförsamlingar och
förbundsstyrelsen fattar likalydande beslut avseende utvidgning av Markaryds
Samordningsförbund till att även innefatta Älmhults och Ljungby kommuner
(kommande Samordningsförbundet Sunnerbo) den 1 juli 2017.

Sammanfattning
Ljungby och Älmhults kommuner har ansökt om medlemskap i
Samordningsförbundet Markaryd. Vid beslut om nya medlemmar och reviderad
förbundsordning ändras samordningsförbundets namn till Samordningsförbundet
Sunnerbo.
Region Kronoberg ställer sig positiv till att länets samordningsförbund utökas till
fler kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig
och aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av
nivån på Försäkringskassans anslag till verksamheten.
Regionstyrelsen har med anledning av Försäkringskassans finansiella andel beslutat
att höja Region Kronobergs medfinansiering till 516 250 kronor per år.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.

Sida 1 av 2
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Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till reviderad förbundsordning Samordningsförbundet
Sunnerbo
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Förbundsordning
Sunnerbo
Samordningsförbund

Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet.

Giltig från 2017-07-01
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Förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund
Samordningsförbundet Sunnerbo har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommuner och region/landsting.

1 § Förbundets namn
Förbundets namn är Sunnerbo Samordningsförbund.
Organisationsnummer 222000-2147

2 § Förbundets säte
Förbundets säte är Markaryd.

3 § Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt
kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult.

4 § Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Markaryd, Ljungby och Älmhults
kommuner, svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna i syfte att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska användas
för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra
sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

5 § Förbundsstyrelsen
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse.
Förbundsstyrelsen skall bestå av fyra ledamöter och fem ersättare.
Försäkringskassan, Region Kronoberg och Arbetsförmedlingen utser vardera en ledamot och
en ersättare. Kommunerna representeras av en ordinarie ledamot samt två ersättare.
Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten.
Ersättare har närvarorätt och förslagsrätt, dock ej rösträtt.
Ledamot och ersättare för Region Kronoberg väljs för fyra år räknat från och med den 1
januari året efter det år då val av fullmäktige i Regionen har ägt rum.
Ledamöter och ersättare väljs på fyra år men kommunrepresentanterna alternerar med en
2-års cykel med start från den 1 januari 2017. Markaryd, Ljungby och Älmhult besätter en
post var. Markaryd utser ledamot inledningsvis därefter följer Ljungby och Älmhult löpande i
denna ordning.
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Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som
styrelsen bestämmer.
Valbar till samordningsförbundets styrelse är:
 Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige
 Anställd vid Försäkringskassan
 Anställd vid Arbetsförmedlingen

6 § Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Medlemmarna skall samråda innan beslut om budget fattas. Minst ett
medlemssamråd ska genomföras årligen.
Förbundet har till uppgift att:
-

besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
stödja samverkan mellan samarbetsparterna
finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordnings skall användas
svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
de insatser som finansieras ska registreras och följas upp via det för parterna
gemensamma uppföljningssystemet SUS.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är
avsedda för enskilda.

7 § Personal
Förbundsstyrelsen skall utse en ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet
inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som
krävs för att utföra administrativa arbetsuppgifter.

8 § Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet
med respektive huvudmans beslutsordning.

9 § Samråd
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av
förbundets verksamhet samt om frågor som är av större ekonomisk eller organisatorisk
betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttrande och upplysningar
som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
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10 § Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella
anslagstavlan hos kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult samt Region Kronobergs
anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina rutiner vid hantering av
förbundets dokument.

11 § Andelar av tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Medlemmarna skall täcka de kostnader för
förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,
Region Kronoberg med en fjärdedel samt kommunerna Markaryd, Ljungby och Älmhult
gemensamt med en fjärdedel.
Kommunernas finansiering beräknas på varje kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder
(16-64 år) per den 1 november, året innan aktuellt budgetår.

12 § Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten
och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i
samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för
verksamheten.

13 § Budget
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för
de kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten skall också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.
Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

14 § Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av
revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Markaryd, Ljungby och
Älmhult samt Region Kronoberg skall utse en gemensam revisor och en ersättare.
Revisorerna utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i FINSAM lagstiftningen.
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av
fullmäktige i region och kommuner ägt rum. Mandatperioden för statens revisorer hanteras i
särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelsen i 26 § i Finsamlagstiftningen.
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15 § Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är
två år från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägningen inkommit.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösningen ske endast om det beslutas
enligt 16 §.

16 § Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut skall alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den lämna
en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar därefter.
Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits
medlemmarna.

17 § Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande,
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente och
betalas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas
ersättning i särskild ordning.
Fast månadsarvode för ordföranden utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av
grundarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente.
Arvoden till samtliga revisorer ska, enligt huvudregeln i bestämmelsen 25 § i
finsamlagstiftningen, betalas av samordningsförbundet.

19 § Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Markaryds kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den 1 juli 2017 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den
tidpunkten godkänt denna förbundsordning.
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK250
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2017-05-22

Regionstyrelsen

Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för
pensionärer

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning
Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag om gratisresor för
pensionärer. Som argument för ett kostnadsfritt resande framförs att det inte
skulle medföra några extra kostnader.
Med anledning av flera skrivelser som berör samma frågeställning har
trafiknämnden gett trafikdirektören i uppdrag att se över möjligheterna till särskild
prissättning. Som ett resultat av den utredningen kan trafiknämnden eventuellt
lämna förslag till regionfullmäktige avseende gratisresor för pensionärer eller andra
målgrupper.
Bakgrund
Regionfullmäktige har beslutat om en självfinansieringsgrad för kollektivtrafiken.
Målet är att den totala självfinansieringsgraden 2017 ska vara 52 %. Det innebär
att drygt hälften av intäkterna i linjetrafiken kommer från biljettintäkter och resten
är skattemedel från Region Kronoberg.
I en tidigare översyn av kollektivtrafiktaxorna som gjordes under ledning av
konsultföretaget WSP under våren 2014 analyserades konsekvenser av
lågtrafiktaxa, halvering av busstrafikens enkelbiljetter och avgiftsfri kollektivtrafik.
I utredningen påvisades att resandet var relativt högt alla tider under alla tider
under dagen, även under den tiden på dygnet som man kallar lågtrafiktid. I
Kronobergs län reser ca 40 % av alla resenärer under de tider som skulle kunna
kännetecknas som lågtrafiktid – vilket är en ganska god beläggning utanför den
absoluta rusningstrafiken under morgon- och eftermiddagstimmarna.
I den årligt producerade Kollektivtrafikbarometern redovisas vilka drivkrafter som
finns kopplade till kundnöjdhet och resefrekvens. Här visas att relevans (ett
relevant, användbart kundutbud), kunskap (d.v.s. att man vet när bussen eller
tåget går), samt produktfördel (unika, praktiska fördelar som kommer den tillgodo
som väljer att resa kollektivt) alla rankas högre än pris.
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK250
Handläggare: Patrik Ohlson, Länstrafiken
Datum: 2017-05-22

Region Kronoberg har även tagit del av erfarenheter i andra län i Sverige där
avgiftsfri kollektivtrafik har prövats. I flera av de län/kommuner där avgiftsfri
kollektivtrafik har prövats har försöket avbrutits av flera skäl.
Svar på medborgarförslag
Samhällsbetalda resor som subventioneras eller är helt avgiftsfria för en viss
målgrupp innebär ett intäktsbortfall för Region Kronoberg, eftersom ingen biljettavgift tas ut. Intäktsbortfallet påverkar i sin tur budget för Region Kronoberg. och
då måste intäkten tas ut på annat sätt, antingen genom en skattehöjning eller en
höjning av biljettpriset för övriga resenärer.
Enligt länstrafikens tidigare beräkningar innebär en nolltaxa (gratis resande) ett
intäktsbortfall på ca 250 miljoner kronor. Den ekonomiska konsekvensen av
avgiftsfria resor för pensionärer har inte utretts specifikt.
Med anledning av flera skrivelser som berör samma frågeställning har
trafiknämnden gett trafikdirektören i uppdrag att se över möjligheterna till särskild
prissättning. Som ett resultat av den utredningen kan trafiknämnden eventuellt
lämna förslag till regionfullmäktige avseende gratisresor för pensionärer eller
andra målgrupper.

Peter Freij
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-03-30

§ 19.

Svar på medborgarförslag – Inför gratisresor för pensionärer 17RK250

Beslut
Trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Gabriella Rosenfeld har lämnat ett medborgarförslag angående gratisresor för
pensionärer. Som argument för ett kostnadsfritt resande anförs att det inte skulle
medföra några extra kostnader. Trafiknämndens presidium har redan, i ett annat tidigare
ärende till nämnden (TN 170223 §8), uppdragit åt trafikdirektören att låta belysa
möjligheterna till särskild prissättning som en del i länstrafikens arbete med framtida
taxor och resevillkor .
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår att trafiknämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Medborgarförslagsställaren



Beslutsunderlag
Förslag till svar på medborgarförslag ´Inför gratisresor för pensionärerna´
Borttagen på grund av PUL.

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 28.

Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
17RK371

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget består av
fyra punkter:
- Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
- Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt landsting.
- Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer lön efter
utbildning.
- Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av landstingsskatten.
Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att minska hyrberoendet och kunna bemanna
verksamheterna med egna medarbetare. I denna process är både höjd lön och ersättning
och att skapa goda förutsättningar för vidareutbildning av medarbetare viktiga inslag.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017





Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Borttagen på grund av PUL.
§12 RF Fördelning av medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
§73 RSAU Tidssättning av medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal

Paragrafen är justerad
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK371
Handläggare: Caroline Palmqvist, HR-avdelningen
Datum: 2017-04-24

Regionstyrelsens personalutskott

Svar på medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av
hyrpersonal

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Sammanfattning
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget
består av fyra punkter.
 Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
 Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt
landsting.
 Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer
lön efter utbildning.
 Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av
landstingsskatten.
Region Kronoberg arbetar på olika sätt för att minska hyrberoendet och kunna
bemanna verksamheterna med egna medarbetare. I denna process är både höjd lön
och ersättning och att skapa goda förutsättningar för vidareutbildning av
medarbetare viktiga inslag.
Bakgrund
Stig Hagehed har inkommit med ett medborgarförslag 2017-02-09. Förslaget
består av fyra punkter.
 Arbeta aktivt för att avsluta alla kontrakt med hyrpersonal i vården.
 Höj lönen för alla läkare och sjuksköterskor så de vill stanna kvar i vårt
landsting.
 Låt den personal som vill vidareutbilda sig få möjlighet till detta, samt mer
lön efter utbildning.
 Detta kan göras med öronmärkta pengar genom en ökning av
landstingsskatten.
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK371
Handläggare: Caroline Palmqvist, HR-avdelningen
Datum: 2017-04-24

Svar på ovanstående förslag:








Region Kronoberg arbetar aktivt med att minska användandet av
hyrpersonal och istället bemanna verksamheterna med egna medarbetare.
Detta är viktigt av olika skäl, dels för att minska kostnaderna, men inte
minst för att skapa kontinuitet, ökad patientsäkerhet och kvalitet, god
arbetsmiljö och förutsättningar för att kunna utveckla verksamheten.
Sedan 2016 ingår vi tillsammans med övriga regioner och landsting i
SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) nationella projekt Oberoende
av hyrpersonal. Inom ramen för detta projekt ska nu en handlingsplan för
att bli oberoende tas fram och antas politiskt, tillsammans med en plan för
hur utfasningen av hyrpersonal ska ske och när.
Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har gjorts
den senaste tiden. För specialistläkare i allmänmedicin har det införts en
extra ersättning om 10 000 kr per månad och för ST-läkare i
allmänmedicin har ingångslönen höjts med 5000 kr. En annan förmån
som infördes hösten 2016 är förbättrat nattindex för alla medarbetare som
varvar dag- och nattarbete, vilket innebär att en natts arbete om tio
arbetstimmar ger fyra extra timmar betald ledighet, d v s en sänkt
veckoarbetstid. Sjuksköterskor som arbetar ständig natt får dessutom ett
nattillägg om 5000 kr per månad. Den senaste i raden av satsningar
innebär att sjuksköterskor som arbetar i dygnet-runt-verksamhet kommer
få 60% högre ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid.
Allmänsjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor
erbjuds att göra detta på heltid eller halvtid med bibehållen grundlön. När
medarbetaren färdigutbildat sig och erhållit en ny tjänst som
specialistsjuksköterska höjs lönen genom en ny lönesättning utifrån den
nya befattningen. Bristen på utbildade sjuksköterskor har också gjort att
det har skett en utökning av antalet utbildningsplatser på
sjuksköterskeprogrammet i samarbete med Linnéuniversitetet och
kommunerna.
Ovanstående satsningar har inte inneburit någon höjning av
landstingsskatten. Det är en fråga som vid eventuella framtida behov
avgörs av regionfullmäktige.

Robert Olesen (S)
Personalutskottets ordförande
Bilaga:

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Medborgarförslag – Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16

§ 29.

Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
16RK2045

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att:
- Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande system för
friskvårdsaktiviteter som Region Kronoberg erbjuder våra anställda.
- Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en god hälsa för
våra anställda samt strävar mot målet om nollvision för arbetsplatsrelaterad ohälsa som
regionfullmäktige beslutat om.
Region Kronoberg har som mål att utveckla det hälsofrämjande arbetet och skapa
hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetaren trivs, utvecklas i yrkesrollen och känner
sig delaktig. I verksamhetsplan för 2017 har HR-avdelningen fått det strategiska
uppdraget att på ett mer systematiskt sätt arbeta fram en tydlig plan för, och ta ett
helhetsgrepp kring, hälsoarbetet. En utvärdering är genomförd i februari 2017 som
riktade sig till chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god
vägledning till den fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som lämnats.
Planen färdigställs i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal åtgärdspunkter som ska
bidra till att bland annat sänka sjukfrånvaron, bidra till nollvisionen för arbetsrelaterad
ohälsa och få mer engagerade medarbetare.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2017




Beslutsunderlag
Svar på motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
§332 RSAU Tidssättning av motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-05-16
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2045
Handläggare: Märit Johansson,
Datum: 2017-05-09

Regionstyrelsens personalutskott

Svar på motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre
arbetsplats

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses bifallen med hänvisning till att arbetet redan pågår.

Sammanfattning
Thomas Haraldsson (Centerpartiet) har i en motion föreslagit att




Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande
system för friskvårdsaktiviteter som Region Kronoberg erbjuder våra
anställda.
Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en
god hälsa för våra anställda samt strävar mot målet om nollvision för
arbetsplatsrelaterad ohälsa som regionfullmäktige beslutat om.

Region Kronoberg har som mål att utveckla det hälsofrämjande arbetet och skapa
hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetaren trivs, utvecklas i yrkesrollen och
känner sig delaktig.
I verksamhetsplan för 2017 har HR-avdelningen fått det strategiska uppdraget att
på ett mer systematiskt sätt arbeta fram en tydlig plan för, och ta ett helhetsgrepp
kring, hälsoarbetet. En utvärdering är genomförd i februari 2017 som riktade sig
till chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god
vägledning till den fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som
lämnats. Planen färdigställs i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal
åtgärdspunkter som ska bidra till att bland annat sänka sjukfrånvaron, bidra till
nollvisionen för arbetsrelaterad ohälsa och få mer engagerade medarbetare.
Svar på motion
Under flera år har Region Kronoberg bedrivit ett aktivt friskvårdsarbete som
tidigare främst varit inriktad på friskvårdsaktiviteter för den enskilde. Flera av
dessa friskvårdsaktiviteter fortgår fortfarande för att stärka hälsan men idag har
hälsobegreppet vidareutvecklats och fått ett bredare innehåll. Region Kronobergs
arbete för friska medarbetare har därför numera fokus på hälsofrämjande
arbetsplatser.
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2045
Handläggare: Märit Johansson,
Datum: 2017-05-09

Definitionen av hälsofrämjande arbetsplats är enligt det nationella nätverket
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) som Region Kronoberg är medlem i,
arbetsplatser som har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa samt
att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på alla nivåer i organisationen.
Hälsofrågorna kommer idag in som en viktig del i arbetsmiljöarbetet, och faktorer
som kan bidra till hälsofrämjande arbetsplatser är exempelvis god
kommunikation, delaktighet, feedback och arbetsglädje. En hälsofrämjande
arbetsplats är attraktiv och bidrar i förlängningen till god vård och kvalitet i
verksamheten och är en strategiskt viktig framgångsfaktor i arbetet med att
behålla och rekrytera nya medarbetare. Detta hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
sker parallellt med det förebyggande och rehabiliterande arbetet och är en viktig
faktor för att hålla nere sjukfrånvarotalen. För 2016 hade regionen det näst lägsta
sjukfrånvarotalet.
I HR-avdelningens verksamhetsplan 2017 ingår att utvärdera det nuvarande
friskvårds- och hälsofrämjande arbetet och att med utgångspunkt från
utvärderingen, aktuell forskning och omvärldsbevakning ta fram en
hälsofrämjande strategi för det fortsatta arbetet med förslag på insatser och
utveckla metoder, verktyg och arbetssätt inom det hälsofrämjande perspektivet.
En utvärdering är genomförd i februari 2017 som riktade sig till chefer,
skyddsombud och hälsoinspiratörer. Utvärderingen har gett god vägledning till
den fortsatta utvecklingen genom de förslag och synpunkter som lämnats. Planen
färdigställs i maj 2017 och kommer att bestå av ett antal åtgärdspunkter som ska
bidra till att bland annat sänka sjukfrånvaron, bidra till nollvisionen för
arbetsrelaterad ohälsa och få mer engagerade medarbetare.
Exempel på åtgärdspunkter är att
1. Stärka hälsofrågan som en ledningsfråga så att cheferna blir bärare av det
hälsofrämjande perspektivet.
2. Öka kunskapen om hälsofrämjande perspektiv och medvetenheten om vad
som bidrar till hälsofrämjande arbetsplatser på organisations- arbetsplats- och
individnivå.
3. Mer av riktade insatser och åtgärder. De hälsofrämjande insatserna ska riktas till
prioriterade grupper eller arbetsplatser där ett behov har identifierats, t ex genom
medarbetarundersökningens resultat, hög sjukfrånvaro eller andra signaler om att
åtgärder behöver sättas in.
4. Arbeta mer samlat och samordnat kring hälsofrågorna. Olika kompetenser
inom hälsa, arbetsmiljö och team- och organisationsutveckling kompletterar
varandra och samverkar för att ett så brett stöd som möjligt ska kunna erbjudas
till chefer i behov av insatser i sina verksamheter på ett samordnat sätt.
5. Tydliggöra och utveckla hälsoinspiratörernas roll och uppdrag.
6. Ta fram ett förslag på ett nytt koncept där Region Kronoberg som attraktiv
arbetsgivare tar ett helhetsgrepp för hälsofrågorna utifrån alla de tre perspektiven
främja, förebygga och rehabilitera. Förslaget ska redovisa hur en arena för
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2045
Handläggare: Märit Johansson,
Datum: 2017-05-09

hälsoarbetet kan bedrivas och samordnas i gemensamma lokaler i Växjö och
Ljungby.
De åtgärdspunkter som kommer att föreslås i den hälsofrämjande planen
beräknas i nuläget kunna ske inom befintlig budgetram, med undantag för
uppdraget att ta fram ett nytt koncept enligt punkt 6 ovan. Detta uppdrag
kommer att hanteras separat som ett enskilt investeringsäskande längre fram.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det lönsamt att satsa på hälsofrämjande
arbetsplatser eftersom förbättrad hälsa medför en rad goda effekter för såväl
medarbetare som verksamhet.
De effekter som förväntas uppnås om planen förverkligas är
 Lägre sjukfrånvaro
 Bidra till nollvisionen för arbetsrelaterad ohälsa
 Sänkta sjukfrånvarokostnader
 Ökat medarbetarengagemang
 Ökad möjlighet att behålla medarbetare
 Underlättar rekrytering av nya medarbetare
 Högre produktivitet och ökad prestationsförmåga

Robert Olesen (S)
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott

Bilaga:

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Motion – Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
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Motion till regionfullmäktige
Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Region Kronoberg och stora delar av övrig offentlig sektor
brottas med hög sjukfrånvaro. Detta är en stor kostnad för
Region Kronoberg samt skapar oro och mindre effektiv
verksamhet. En sjukskrivning är även påfrestande för den anställde på många sätt. Den 6
november 2015 skrev Centerpartiet en motion till regionfullmäktige, delvis med ovanstående
som bakgrund. Motionen syftade till att ingen ska få ohälsa på grund av sin arbetsplats samt
att införa en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa inom Region Kronoberg. Glädjande nog
beslutade Regionfullmäktige 27 april 2016 att bifalla Centerpartiets motion.
För att på lång sikt kunna uppfylla den antagna nollvisionen vill jag att Region Kronoberg
som arbetsgivare tar ytterligare steg mot ett bättre välmående och en bättre hälsa.
Vi vet genom otaliga studier att fysisk aktivitet är positivt för vår hälsa. Idag erbjuds Region
Kronobergs anställda en summa pengar som de får använda för fysisk aktivitet på egen hand
till exempel genom att köpa ett gymkort eller liknande, vilket är bra. Däremot finns det inte
någon ”friskvårdstimme” för alla anställda, vilket har funnits tidigare. Att du som anställd har
möjlighet att på arbetstid röra på dig tror jag skulle bidra till att fler rör på sig. Om din
arbetskamrat håller på med fysisk aktivitet tror jag det är lättare att följa med, än om det blir
helt på eget initiativ. Vad som är bäst i längden och mest rättvist, effektivt etc. låter jag vara
obesvarat, men det är viktigt att utvärdera och förbättra sig inom ramen för en bättre hälsa och
en attraktivare arbetsgivare.
Att region Kronoberg arbetar aktivt för att våra anställda ska uppmuntras till en hälsosam
livsstil gynnar alla, både den enskilde och bidrar troligen till att vi blir en mer attraktiv
arbetsgivare. Allt handlar inte om den lön som man får ut, utan detta kan vara en sak som gör
att man som anställd trivs bättre på sin arbetsplats.
Jag föreslår därmed att:
 Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera nuvarande system för
friskvårdsaktiviteter som region Kronoberg erbjuder våra anställda


Efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter
som stimulerar en god hälsa för våra anställda samt
strävar mot målet om nollvision för
arbetsplatsrelaterad ohälsa som regionfullmäktige
beslutat om.

Thomas Haraldsson
Centerpartiet
Regionfullmäktigeledamot
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2282
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2017-05-30

Regionstyrelsen

Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för
att bekämpa könsstympning

Ordförandes förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Sammanfattning
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit
-

att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos
barn bör utarbetas
att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland
vårdpersonal samt
att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras
till berörda familjer.

Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har bland
annat samtalsstöd och far illa. Denna handlingsplan inkluderar även kvinnlig
könsstympning. Inom checklista för personal och informationsmaterial till
föräldrar på flera olika språk tagits fram. Flera utbildningssatsningar genomfördes
under 2016 och ytterligare tillfällen planeras under 2017.
Motionen har behandlats vid sammanträdet 2017-03-23, § 25. Hälso- och
sjukvårdsnämnden återremitterade då ärendet eftersom de önskade få en tydligare
redovisning, än vad som framgår av handlingsplanen, av regionens arbete med att
förebygga könsstympning av barn och unga flickor.
Vid sammanträdet 2017-04-12 § 39 informerade Susann Swärd, människorättsoch barnrättsstrateg, om det arbete som görs för att förebygga kvinnlig
könsstympning.
Svar på motion
Frågan om könsstympning är en viktig och aktuell fråga som Region Kronoberg
arbetar på olika sätt. Då all personal inom hälso- och sjukvården går under
anmälningsplikten ska en anmälan genast skickas till socialnämnden om det råder
misstanke om att ett barn utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, vanvård
Sida 1 av 3
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2282
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2017-05-30

eller försumlig behandling, ”hedersrelaterat” våld eller annat utnyttjande, eller
kvinnlig omskärelse/könsstympning. Underlag för det svar som redovisas nedan
har inhämtats från regionens människorättsstrateg.
En Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn
som far illa, som inkluderar kvinnlig könsstympning, finns inom regionen sedan
2015. Handlingsplanen ”syftar till att utgöra en vägledning för all personal inom
hälso- och sjukvården för att på ett så tidigt stadie som möjligt uppmärksamma
våld i nära relationer och/eller om barn som far illa. Handlingsplanen ska även
ligga som grund för de verksamhetsanpassade arbetsrutiner som varje verksamhet
utarbetar kring arbetet med att identifiera och agera vid misstanke om våld i nära
relationer och barn som far illa. Handlingsplanen riktar sig till Region
Kronobergs förtroendevalda, chefer, hälso- och sjukvårds-personal samt
tandvårdspersonal som kommer i kontakt med barn och vuxna som patienter eller
närstående.”
Utifrån handlingsplanen har regionens projektledare för våld i nära relationer tagit
fram en checklista för vårdpersonal att använda vid misstanke om att en flicka
könsstympats eller riskerar att könsstympas.
Handlingsplanen finns i lokala arbetsrutiner och en särskild rutin för
könsstympning är under framtagande inom Barn-, kvinno- och kirurgcentrum
som efter fastställande kommer att spridas till övriga centrum. Information
kommer att översättas till de vanligast förekommande språken, i de länder där
kvinnlig könsstympning förekommer.
Under hösten 2016 påbörjades även ett arbete inom barnhälsovården med medel
från Socialstyrelsen kopplat till förebyggande av könsstympning med inriktning
mot föräldrar till nyfödda. Inom ramen för detta arbete togs dels ett samtalsstöd
till personal och dels ett informationsmaterial till föräldrar fram. Materialet till
föräldrar inkluderar ett stämplat intyg från Polismyndigheten, Region Kronoberg,
Åklagarmyndigheten och Länsstyrelsen i Kronobergs län som beskriver svensk lag
om förbud mot könsstympning. Till detta har även två utbildningstillfällen hållits
för personal i barnhälsovården under 2016, ytterligare tillfällen planeras under
2017.
Under hösten 2016 hölls även länsövergripande utbildningar som arrangerades av
Länsstyrelsen.
I samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län pågår ett
arbete med att ta fram ett regionalt kunskapsunderlag som beskriver hur aktörerna
i länet ska arbeta på området. Detta drivs av Region Kronobergs
människorättsstrateg. Kopplat till detta planeras en regional utbildning i
september 2017.
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Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Det arbete som genomförs utifrån aktuell handlingsplan sker inom ramen för
verksamheternas befintliga medel.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande
Bilaga:

-

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutsunderlag: Svar på motion - Regionen behöver en
handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Beslutsunderlag: Handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som far illa
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-03-23

§ 25.

Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning 16RK2282

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att återremittera ärendet mot bakgrund av angiven motivering.
Sammanfattning
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit
- att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos barn bör
utarbetas
- att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland vårdpersonal samt
- att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras till berörda
familjer.
Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som far illa. Denna handlingsplan inkluderar även kvinnlig
könsstympning. Inom ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har bland annat
samtalsstöd och checklista för personal och informationsmaterial till föräldrar på flera
olika språk tagits fram. Flera utbildningssatsningar genomfördes under 2016 och
ytterligare tillfällen planeras under 2017.
Yrkanden
Eva Johnsson (KD) yrkar på återremiss av ärendet med följande motivering:
"I den fastställda handlingsplanen Vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som
far illa berörs könsstympning vid tre tillfällen i det 16-sidor långa dokumentet.
Det är uppenbart att handlingsplanen, i den mån könsstympning berörs, framförallt
fokuserar på redan könsstympade flickor. Motionen har ett annat fokus nämligen det
förebyggande arbetet som handlar om att inga flickor skall behöva utsättas för den här
typen av övergrepp. Det är därför önskvärt att få en tydligare redovisning av regionens
arbete som syftar till att förebygga könsstympning av barn och unga flickor."
Roland Gustbée (M), Charlotte Holmström (SD), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), Rolf
Andersson (L), och Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i Eva Johnssons (KD)
återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar att återremittera ärendet mot bakgrund av angiven
motivering.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-03-23

Yttranden
Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M) och Charlotte Holmström (SD) yttrade sig
under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Hanna Lunding, hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet





Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Beslutsunderlag: Region Kronobergs Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och barn som
far illa
Motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
§367 RSAU Tidssättning av motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning

Paragrafen är justerad
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2016-01-13
Kansliet
Susann Swärd

Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer
och/eller barn som far illa
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Inledning
Denna handlingsplan lyfter fram två aspekter av våld och övergrepp; våld i nära relationer och
barn som far illa. Vuxna som utsatts för våld i nära relationer inkluderar fysiskt, psykiskt eller
sexuellt våld, ”hedersrelaterat våld” samt materiellt våld.
Med barn som far illa menas barn upp till 18 års ålder som utsätts för någon form av fysiskt,
psykiskt, sexuellt våld eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, ”hedersrelaterat”
våld eller annat utnyttjande samt omskärelse av flickor. Detta inkluderar även barn som varit
med om våld i hemmet och oro för det ofödda barnet, samt när det handlar om ett barn som
dött oväntat och plötsligt. Barn kan även fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på
grund av missbruk och annat självdestruktivt beteende.
När det rör sig om en barnfamilj är det även viktigt att se till hela familjen. Om en vuxen i
familjen utsätts för någon form av våld i en nära relation föreligger det en ökad risk för att
barn bevittnar våld eller på andra sätt riskerar att fara illa. På samma sätt bör man vara särskilt
observant på om man upptäcker att barn far eller riskerar att fara illa i familjen, eftersom
risken då ökar för att även andra i barnets närhet utsätts för någon form av våld eller
övergrepp.
Det är viktigt att alla som arbetar inom Region Kronoberg har en medvetenhet om både
vuxnas och barns utsatthet i dessa situationer. All personal måste ha kunskap och kompetens
att vara observanta på kännetecken som signalerar misstanke om våld och övergrepp. Lika
viktigt är det att all personal även har kunskap och beredskap för hur vi ska agera vid
misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa.
Till denna handlingsplan finns det ett kunskapsunderlag som tar upp lagstiftning och definierar
relevanta begrepp, kännetecken, varningssignaler samt konsekvenser för barn som far illa och
personer som utsatts för våld i nära relationer.

1 Syfte och målgrupp
Handlingsplanen syftar till att utgöra en vägledning för all personal inom hälso- och
sjukvården för att på ett så tidigt stadie som möjligt uppmärksamma våld i nära relationer
och/eller om barn som far illa. Handlingsplanen ska även ligga som grund för de
verksamhetsanpassade arbetsrutiner som varje verksamhet utarbetar kring arbetet med att
identifiera och agera vid misstanke om våld i nära relationer och barn som far illa.
Handlingsplanen riktar sig till Region Kronobergs förtroendevalda, chefer, hälso- och
sjukvårds-personal samt tandvårdspersonal som kommer i kontakt med barn och vuxna som
patienter eller närstående.
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2 Region Kronobergs ansvar
All verksamhet inom Region Kronoberg kan komma i kontakt med vuxna som utsätts för våld
i nära relationer och barn som far eller riskerar fara illa. Många våldsutsatta vuxna och barn
söker vård upprepade gånger både för akuta skador och kroniska symtom utan att den
egentliga bakomliggande orsaken kommer fram. De har rätt till god hälso- och sjukvård samt
tandvård för både de fysiska och psykiska följderna av övergrepp.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ska vuxna och barn kunna förvänta sig att
hälso- och sjukvården beaktar deras behov av trygghet och respekt, att vården är lättillgänglig
och att vi främjar goda kontakter mellan patienten och sjukvården. Vården och behandlingen
ska vara likvärdig oavsett vem som utsatts för övergreppet och det får inte ske någon form av
diskriminering på grund av kön, hudfärg, sexuell läggning, sexuell identitet eller nationell,
etnisk och social tillhörighet.
En vuxen eller ett barn som utsatts för någon form av övergrepp ska respekteras utifrån sina
mänskliga rättigheter till god hälsa, värdighet, jämlikhet, självbestämmande, information,
personlig integritet och sekretess. Rätten att själva bestämma över vilka medicinska
undersökningar som ska genomföras innebär att tandvården samt hälso- och sjukvården måste
ge tydlig information om vad som ska ske och varför. Barn har enligt barnkonventionen rätt
till bästa uppnåeliga hälsa utifrån sina förutsättningar samt tillgång till hälso- och sjukvård,
tandvård och rehabilitering.

3 Ansvarsfördelning inom Region Kronoberg
3.1

Politiskt förtroendevalda

 Som politiskt förtroendevald har du ansvar för att det finns en aktuell handlingsplan för
vad hälso- och sjukvården samt tandvården ska göra vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som far illa, enligt § 2, 22 och 31, Hälso- och sjukvårdslagen
(1982:736).
 Som politiskt förtroendevald har du ansvar för att prioritera arbetet kring våld i nära
relationer och/eller barn som far illa i relevanta styrdokument för Region Kronoberg.
 Som politiskt förtroendevald har du ansvar för att arbetet mot våld i nära relationer
och/eller barn som far illa har de resurser som behövs. Deklarationen om avskaffande av
våld mot kvinnor (art. 4) och Barnkonventionen (art. 4) understryker ansvaret för att med
alla lämpliga medel stärka arbetet mot våld i nära relationer och barn som far illa.

3.2

Centrum-, verksamhets-, enhets- och avdelningschefer

 Som chef har du ansvar för att se till att det finns styrdokument och verksamhetsanpassade
arbetsrutiner som konkretiserar denna handlingsplan.
 Som chef är du ansvarig för att all personal har god kunskap om innehållet i
handlingsplanen och i de verksamhetsanpassade arbetsrutinerna, samt att de har kompetens
att konkretisera dessa vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som far illa.
 Som chef ska du stödja personal som kommer i kontakt med våld i nära relationer och/eller
barn som far illa.
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 Som chef kan du även skriva under anmälan i din personals ställe om det finns en hotbild
mot berörd personal.

 Som chef har du ansvar för att arbetet med våld i nära relationer och/eller barn som far illa
har de resurser som krävs.

3.3

Personal inom hälso- och sjukvården

 Som personal ska du ha god kunskap om innehållet i handlingsplanen och de
verksamhetsanpassade arbetsrutinerna.
 Som personal ska du ha kompetens att upptäcka varningssignaler och kännetecken på
misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som far illa (se kunskapsunderlag kring
lagstiftning, begrepp, kännetecken, varningssignaler samt konsekvenser för våld i nära
relationer och/eller barn som far illa).
 Som personal ska du ha kunskap om, samt följa, handlingsplanen och arbetsrutiner vid
misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som far illa.
 Som personal ska du vid misstanke om att barn far illa göra en anmälan till socialnämnden.
Se Socialtjänstlagen, 14 kap. 1§ för mer information.

3.4

Region Kronobergs verksamhetsansvar

Alla verksamheter inom Region Kronoberg har skyldighet gällande barn samt ett övergripande
ansvar:
 Att fråga om, upptäcka och identifiera våld och övergrepp av både vuxna och barn.
 Att upptäcka eventuell omsorgssvikt och vanvård av barn.
 Att vid misstanke om att barn far illa eller riskerar fara illa göra en anmälan till
socialnämnden.
 Att ge ett gott bemötande till både vuxna och barn som utsatts för våld och övergrepp.
 Att dokumentera vad som hänt och skadornas omfattning hos vuxna och barn som utsatts
för våld och övergrepp.
 Att behandla somatiska och psykiska skador hos vuxna och barn som uppkommit av våld
och övergrepp.
 Att samverka med, och hänvisa till, relevanta aktörer utifrån de behov som vuxna och barn
som utsatts för våld eller övergrepp har.
 Att vid oro för den livssituation som väntar det ofödda barnet arbeta för åtgärder som
tryggar barnets uppväxt och omsorgsbehov efter födseln.
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4 Respekt för patientens självbestämmande
Hälso- och sjukvården samt tandvården ska bedrivas med respekt för patientens
självbestämmande och integritet. Vi ska främja goda kontakter mellan patienter och
personalen. Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
När människor befinner sig i svårigheter eller när de har svårt att klara av vissa uppgifter så
som t.ex. sin egen eller sitt barns dagliga omsorg, föräldraansvar etc. bör förhållningssättet
från personal vara att de stödjande och förebyggande åtgärderna bygger på ett frivilligt
deltagande och samarbete.
Om personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården i sin verksamhet får kännedom om
eller misstänker att ett barn far illa, är de skyldiga att skyndsamt anmäla detta till
socialnämnden. Socialnämnden gör en förhandsbedömning för att avgöra om en utredning
behöver göras eller om något tyder på att barn far eller riskerar fara illa. I sådana fall ingriper
socialnämnden.
Det finns en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara
illa, vilket regleras i lagstiftningen för hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten.
En viktig princip är att barn som far illa är ett gemensamt samhällsuppdrag och att samverkan
kan skapa en helhetsbedömning av barnets behov och bidra till samlade insatser för barnet.
Om det däremot handlar om en situation där personalen inte är skyldig att anmäla till
socialnämnden kan patienten själv eller med hjälp av någon annan göra en ansökan om stöd
till socialtjänsten. En ansökan kan återtas av patienten och socialtjänsten kan då inte utreda
vidare.
Socialtjänstlagen bygger på frivillighet, vilket innebär att vuxna tackar ja eller nej till de
insatser som erbjuds. Om vi inom vården har hjälpt patienten att komma i kontakt med
socialtjänsten, men inte gjort någon anmälan, kan vi inte automatiskt utgå från att patienten
tackar ja till de insatser den erbjuds och får fortsatt stöd av socialtjänsten.
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5 Vad gör du om du misstänker våld i en nära relation?
Hälso- och sjukvården har inte någon anmälningsplikt när det kommer till vuxna som utsatts
för våld i nära relationer, vilket inkluderar fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, ”hedersrelaterat
våld” samt materiellt våld. När det gäller uppgiftslämnande avseende våldsbrott mot vuxna
anser regeringen att huvudregeln bör vara att en misshandlad person själv ska ha rätt att
bestämma i vilken mån hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonalen ska få lämna ut
uppgifter som omfattas av sekretess. Om det finns misstanke om begånget brott kan
sekretessbelagd information lämnas till åklagarmyndigheten, polismyndigheten eller någon
annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet, utifrån specifika kriterier.
 När du misstänker att en vuxen utsatts för våld eller övergrepp ska du först och främst se
till att de får god hälso- och sjukvård samt tandvård för både fysiska och psykiska följder
av övergreppen.
 Du ska ge tydlig information om vilka medicinska undersökningar som behöver
genomföras och varför. Förklara med enkla ord vad som kommer att ske vid
undersökningen.
 Du ska ge den våldsutsatta information om olika reaktioner som kan uppstå efter att man
har varit utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
 Du ska se till att skador dokumenteras för att den våldsutsatta ska ha möjlighet att
polisanmäla övergreppet. Även om den våldsutsatta inte vid tillfället överväger en
polisanmälan finns dokumentationen tillgänglig om den våldsutsatta vid ett senare tillfälle
beslutar sig för göra en polisanmälan.
 Du ska efterfråga samtycke till polisanmälan och om sådan ges ska du ringa till polisen
enligt riktlinjerna för Polisanmälan/rättsintyg med stöd av Offentlighets- och
sekretesslagen, 10 kap.
 Om den våldsutsatta inte ger ett medgivande till polisanmälan kan anmälan göras utan
medgivande. Förutsättningen är att det handlar om grov misshandel, våldtäkt och olaga
frihetsberövande som kan ge mer än ett års fängelse (rådgör med polis eller åklagare om
detta är oklart i det enskilda ärendet) kan lämnas till polisen utan hinder av sekretess, i
enlighet med riktlinjerna för Polisanmälan/rättsintyg. Det finns dock ingen
anmälningsplikt.
 Du ska ställa frågor om våld i nära relationer på ett respektfullt och integritetsfullt sätt som
inger den våldsutsatta förtroende att berätta om vad man utsatts för. Detta bör göras vid ett
individuellt samtal.
 Du ska tala om vart den våldsutsatta kan vända sig och ge information med telefonnummer
till kvinno- och brottsofferjourer, Familjefrid Kronoberg samt kuratorstöd inom Hälso- och
sjukvårdens verksamhet. Låt den våldsutsatta förstå att hon eller han är välkommen att
höra av sig igen om det skulle bli aktuellt.
 Om det rör sig om ett sexuellt övergrepp ska vi utgå från Handläggning av sexuella
övergrepp.
 När vi misstänker att en vuxen utsatts för våld eller övergrepp är det viktigt att vi även
frågar om det finns barn i familjen. Vi ska alltid göra en anmälan om att barn far illa till
socialnämnden i varje fall där det finns barn till en vuxen som vi misstänker utsatts för
våld eller övergrepp.
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Tänk på:
 Den som misshandlar kan ha egna skador, till exempel rivmärken, på grund av den
våldsutsattas försök till avvärjning.
 En misshandlande partner kan vara både vänlig, vältalig och välklädd.
 Den våldsutsatta skyddar ofta den skyldige av omsorg om denne/denna eller för att
undvika separation, obehag, ekonomiska och andra bekymmer, hot och våld.

5.1

Anamnes av vuxna

Vid misstanke om våld i nära relationer bör undersökande läkare noggrant dokumentera
skadorna samt hur och när de uppkommit. Man måste vara uppmärksam på varningssignaler
som t.ex. om anamnesen ändras utan en adekvat förklaring. Våld eller övergrepp bör också
övervägas om det finns ett dröjsmål med att söka sjukvård eller tandvård. Du hittar förslag på
rutinfrågor kring våldsutsatthet här.

5.2

Undersökning av vuxna

Gör en stegvis undersökning av hela kroppen, även armarnas och benens insidor samt genitalier.
Patienter som söker tandvården för akut trauma mot munhålan, där man misstänker våld eller
sexuellt övergrepp, undersöks inom tandläkarens kompetensområde, men följer annars samma
undersökningsrutiner. Gör undersökningen med annan hälso- och sjukvårds- eller
tandvårdspersonal närvarande så att inte din undersökning eller ditt beteende ifrågasätts i
efterhand.
För personer som är utsatta för våld är vanligaste skadelokalisation huvudet, följt av armar,
hals och buk. Vanligast är skador som är mindre allvarliga och inte kräver sjukhusvård, vilket
inkluderar allt från mindre blåmärken eller psykisk påverkan. Mycket allvarliga skador kan
kräva thoraxkirurgiska, neurokirurgiska och ortopediska insatser. Även tandskador kan vara
tecken på partnervåld.
Tänk på att dokumentation ska kunna utgöra underlag för ett rättsmedicinskt yttrande:
 Om patienten har livshotande skador: fokusera på livräddande åtgärder.
Rättsmedicinsk undersökning och dokumentation kommer då i andra hand!
 Medföljande ska inte följa med in på rummet vid undersökning, eller lämnas ensam med
patienten, då det i många fall är just medföljande som varit våldsutövare, oavsett kön.
 Se till att offret och förövaren träffar olika behandlande personal, inklusive läkaren,
eftersom polisen kan behöva säkra DNA-spår.
 Dokumentera typ av skada, skadas utseende, färg, form, läge och storlek (cm x cm), vilket
beskrivs i journalanteckningen.
 Dokumentera även normala fynd.
 Var observant på eventuella avvärjningsskador på händer och underarmar.
 Notera blåmärken på kroppen, skador av aktuellt eller äldre datum.
 Notera även skador i hårfäste, hårbotten, munhåla och bakom öronen.
 Inspektera ögonvitor för småblödningar efter eventuellt strypförsök.
 Samtliga hudskador ska fotograferas, även om patienten inte har för avsikt att anmäla
misshandeln. Fotona kan vara i helfigur inklusive ansikte och närbilder med måttband på
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huden. Notera kroppsdel, höger/vänster sida, datum och patientens identitet på fotot.
Fotografering ska ske i enlighet med riktlinjerna kring Hantering av sekretessbilder.
 Rita gärna in skadorna på en kroppskarta.
 Ny dokumentation kan behöva göras senare då blåmärken framträder tydligare efter någon
till några dagar.
 Notera datum och tid för undersökningen.
 Överväg kontakt med läkare med särskild erfarenhet och rättsmedicinsk kompetens på
universitetssjukhuset i Lund och Malmö via växeln 046 – 171 000.
 Spara bevismaterial om kvinnan/mannen har anmält eller tänker anmäla det inträffade till
polisen. Omhändertagna kläder läggs i åtskilda papperspåsar. På dessa noteras patientens
ID samt förpackarens signatur (om polisen vill kontakta den som packat ner kläderna).
Se mer information om Läkarundersökning vid misstanke om våld i nära relationer. Vid
misstanke om sexuellt övergrepp ska vi utgå från Handläggning av sexuella övergrepp.

5.3

Handläggning av sexuella övergrepp av vuxna

Den misshandlade patienten kan också vara våldtagen. Det kan även ske inom äktenskapet.
Var uppmärksam på att både en kvinna och en man kan vara våldtagna av en kvinna och/eller
en man.
Observera att läkaren alltid ska utföra undersökningen med en personal som vittne samt hjälp
för att utföra alla moment enligt mall och kontroll att dessa utföres. Använd mall från
Nationellt Center för Kvinnofrid i Uppsala. Mallarna kan skrivas ut och användas som en
journalhandling.
Handläggning i samband med sexuella övergrepp på kvinna bör ske på gynekologiska
mottagningen, CLV. Dagtid vardagar kan även gynekolog i Ljungby göra undersökningen. För
att vara säker på att gynekolog har möjlighet att göra undersökning aktuell dag, måste
kirurgmottagningen i Ljungby kontaktas innan patienten skickas dit. En våldtagen kvinna ska
få en akuttid samma dag hon kontaktar vården, om våldtäkten skett inom 10 dagar.
Om övergrepp skett på en man ska spårsäkringsundersökning göras av urologspecialist på
kirurgklinken på dagtid, utifrån NCK:s mall. På jourtid sker spårsäkringsundersökningen på
akutmottagningen. En våldtagen man ska få en akuttid samma dag han kontaktar vården, om
våldtäkten skett inom 10 dagar.
Samtliga sexualbrottsoffer som söker vård ska genomgå en komplett spårsäkringsundersökning. I det fall dessa patienter väljer att polisanmäla senare har redan DNAspårsäkring skett. Proverna ska sparas i låsta skåp i som längst i 2 år på kvinnokliniken i Växjö
och gynmottagningen i Ljungby, eller tills polisanmälan är gjord.
Kroppen är fantastisk på att läka och det blir svårare att göra spårsäkring ju längre tid som
förflutit. Det är därmed önskvärt att göra undersökningen så snart efter övergreppet som
möjligt. I detta avseende är fotografering av blåmärken, skrapmärken m.m. viktigt.
Spårsäkringsundersökningen bör helst ske inom 72 timmar från övergreppet. Undersökningen
ska ske strikt efter mall i förpackningen för att vara juridiskt hållbar. Den misstänkte förövaren
ska också kunna spårsäkras så snabbt som möjligt. Undersökande läkare ska efter ett sexuellt
övergrepp skriva akutremiss till kurator, som kontaktar kvinnan/mannen inom 72 timmar.
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Tänk på att
 Se till att offret och gärningsmannen träffar olika behandlande personal, inklusive
läkaren, eftersom polisen kan behöva säkra DNA-spår.
 Vänta med gynekologiska undersökningen tills förtroende skapats.
 Låta patienten själv avgöra om hon eller han önskar gå vidare med undersökningen.
 Om en ensamstående vuxen kommer in med sitt eller sina barn tas kontakt med barn- och
ungdomskliniken för att stödja barnet eller barnen.
 Ge patienten möjlighet att efter undersökningen duscha och få rena underkläder.
 Erbjud patienten att stanna kvar på sjukhuset. Avd. 8 på CLV har denna möjlighet för
kvinnor och patientansvarig läkare administrerar inläggningen. Män kan erbjudas plats
på vårdplats med urologisk/nedre gastro-kompetens. Om patienten avböjer - informera
henne/honom om att hon/han inte bör vara ensam hemma.
 Ge patienten tid för uppföljning hos barnmorska på SESAM-mottagningen.
 Kläder tillvaratagna som bevismaterial ska förpackas med ett plagg i varje papperspåse.
På dessa noteras patientens ID, men ej personnummer samt förpackarens signatur (om
polisen vill kontakta den som packat ner kläderna).

5.4

Dokumentation av det inträffade för vuxna

För att skapa sig en bild över vad som har hänt är det relevant att ställa ett antal frågor som
klargör händelseförloppet och möjliggör för hälso- och sjukvården att avgöra om det handlar
om en olyckshändelse eller om patienten har utsatts för våld eller övergrepp i nära relation.
Lämpliga frågor att ställa:
 När inträffade skadan? Datum och tid.
 Var inträffade skadan?
 Hur? Vad hände? Vad orsakade skadan?
 Vilken skada har patienten?
 Finns det något vittne? Vem?
 Har patienten råkat ut för skador tidigare? När, var och hur?
Vi ska utgå från riktlinjerna i Polisanmälan/rättsintyg samt använda Mall för rättsintyg.
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5.5

Professionellt bemötande av vuxna

Våldsutsatta kvinnor och män känner ofta skuld och skam över sin situation. Ett gott
bemötande är en förutsättning för att hon eller han ska känna tillit och våga berätta om våldet.
Grunden för ett bra omhändertagande är att lyssna, fråga och tro på den våldsutsattas historia.
Tänk på:
 Prioritera handläggningen så att kvinnan eller mannen slipper vänta.
 Egna attityder som kan avläsas i ditt kroppsspråk påverkar henne eller honom.
 Ge möjlighet att tala i enrum utan eventuell medföljande partner eller barn.
 Lämna inte den våldsutsatta ensam i undersökningsrummet.
 Se till att ytterligare en sjukvårdspersonal finns närvarande även vid läkarundersökningen.
 Minimera antalet personer som träffar patienten på mottagningen.
 Informera läkaren om misshandelsmisstanke före undersökningen.
 Använd auktoriserad tolk vid behov. Tänk på att inte använda medföljande släktingar eller
vänner som tolk.
 Framhåll att frågor om våld är rutin i vården.
 Fråga rakt på sak om kvinnan/mannen blivit slagen, knuffad, sparkad etc.
 Fråga om det finns barn i familjen och hur de har påverkats av våldet.
 Undvik att blanda in egna värderingar. Lyssna aktivt och visa respekt.
 Kritisera inte relationen. Ifrågasättande från omgivningen kan öka känslor av skuld och
skam och det är vanligt att personen har ett starkt beroendeförhållande till sin partner.
 Ifrågasätt inte historien eller berättelsen.
 Förmedla att det finns hjälp att få.
 Det är vanligt att en person som utsatts för våld inte identifierar sig som en
”misshandlad” person. Ofta förringar de våldet och försvarar förövaren.
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5.6

Fortsatt skydd för den som utsatts för våld i nära relationer

När det finns en hotbild mot kvinnan eller mannen i hemmet kan vi erbjuda kvinnan eller
mannen och eventuellt medföljande barn övernattning i någon form, även om skadorna inte
kräver detta. Om det finns medföljande barn ska en anmälan till socialnämnden göras, som då
inleder en bedömning av barnets och vårdnadshavarens skyddsbehov. Notera var patienten ska
bo närmsta dygnet och skriv ner detta i journalen.
För kvinnor och män som inte kräver specialistvård på avdelning kopplat till specifika skador,
kan följande erbjudas:
 Inläggning för kvinnor på avdelning 8 (gyn), kvinnokliniken, CLV. Kontakta först
jourhavande gynekolog. För män kontaktas jourhavande kirurg som bedömer vilken
avdelning som är lämplig.
 Inläggning på barn- och Ungdomskliniken, CLV, för vuxna med medföljande barn.
Kontakta jourhavande barnläkare.
 Erbjud kuratorskontakt. Vid sexuella övergrepp ska undersökande läkare skriva akutremiss
till kurator som kontaktar kvinnan inom 72 timmar.
 Erbjud kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, om det finns barn till den
våldsutsatta vuxne. Gör samtidigt en Anmälan av misstanke om barn som far illa till
socialnämnden om det finns oro för barnet.
 Informera om möjligheten till kontakt med Kvinnojouren Blenda, Kvinnojouren Märta och
Familjefrid Kronoberg.
 Familjeterapi och familjerådgivning kan inte rekommenderas om paret lever tillsammans.
Det kan öka våldet i familjen. Däremot har Familjefrid Kronoberg möjlighet att sätta in
insatser för familjen.
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6 Vad gör du om du misstänker att ett barn far illa?
Med barn som far illa menas barn upp till 18 års ålder som utsätts för någon form av fysiskt,
psykiskt, sexuellt våld eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, ”hedersrelaterat”
våld eller annat utnyttjande samt omskärelse av flickor. Detta inkluderar även barn som varit
med om våld i hemmet och oro för det ofödda barnet, samt när det handlar om ett barn som
dött oväntat och plötsligt. Barn kan även fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på
grund av missbruk och annat självdestruktivt beteende.
Var och en som arbetar inom hälso- och sjukvården samt tandvården har ett eget ansvar att
utan dröjsmål göra en Anmälan av misstanke om barn som far illa om att ett barn misstänks
fara illa eller riskerar fara illa till socialnämnden. Hälso- och sjukvården samt tandvården ska
vid misstanke om att ett barn far illa göra en anmälan, en anamnes, medicinsk undersökning av
barnet samt dokumentera det som inträffat.
Anmälningsskyldigheten gäller oavsett om det är barnet själv eller barnets närstående som är i
kontakt med hälso- och sjukvården samt tandvården. Misstanke om att barn far illa kan t.ex.
uppstå utifrån en bedömning av förälderns eller syskonets situation, oavsett om barnet är
närvarande eller inte.

6.1

Vem ska göra vad?

 Alla verksamheter som misstänker att ett barn far eller riskerar att fara illa har
anmälningsskyldighet oavsett om barnet remitteras till annan instans.
 Vid skada där det föreligger misstanke på misshandel eller övergrepp ska en anmälan
göras omgående till socialnämnden. Tag telefonkontakt för samråd med barn- och
ungdomskliniken, Växjö via bakjour dagtid (0470-58 87 80) och primärjour kvällar, nätter
och helger (0470-85 84 42).

6.2

Kännetecken på fysiskt våld mot barn

Fysiska tecken på att ett barn kan ha varit utsatt för misshandel är när man finner oförklarliga
skador i form av skador i mjukvävnader, frakturer eller inre blödningar. Tecken på upprepad
form av misshandel är när barnet har många skador av olika slag och från olika tillfällen.
Var observant på:
 Blåmärken
 Rivmärken
 Nypmärken
 Sårskador
 Bränn- och skållskador
 Skador på tänder och i munhåla
 Bitmärken






Mönstrade märken
Blåmärken hos spädbarn
Frakturer eller ovilja att använda en viss kroppsdel
Skall- och hjärnskada hos spädbarn, ofta
kombinerat med retinala blödningar efter
skakningar av barnet, s.k. abusive head trauma
(AHT)

Barnet kan också ha symtom i form av beteendestörning,
koncentrationsproblem, svårigheter med socialt samspel, psykosomatiska
symtom och tillväxtavvikelse. Skolbarn kan ha svaga skolprestationer, ha
större risk att vara utsatt för, eller utsätta andra för mobbning och ha en ökad
risk för olycksfall.
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Varningssignaler att vara observanta på:
 Barnet och/eller närstående har väntat länge med att söka vård
 Man söker primärt för annat
 Man söker ofta på akutmottagningen
 Man vet inte hur skadan har gått till
 Skadan stämmer inte med förklaringen
 Nya versioner och inblandade vuxna skyller på varandra
 Avvikande förälder/barn-samspel
 Spädbarn som kommer in akut med apné, påverkat andningstillstånd och
kramper kan vara symptom på att barnet har utsatts för skakvåld
Tänk på:
 Barn kan fara illa utan att visa tydliga symtom, men också ha symtom utan
att fara illa.
 En samlad bedömning av barnets situation och eventuella signaler ska ligga
till grund för en skälig misstanke och utredning.
 Den som misshandlar kan ha egna skador, till exempel rivmärken, på grund
av barnets försök till avvärjning.
 En misshandlande vuxen kan vara både vänlig, vältalig och välklädd.

6.3

Anamnes av barn

Vid misstanke om att ett barn utsatts för våld eller övergrepp ska undersökande
läkare dokumentera skador, samt hur och när de uppkommit. Barnets spontana
berättelse ska dokumenteras. Det är viktigt med en noggrann och gärna
upprepad anamnes.
Skapa ett lugnt klimat runt barn och vårdnadshavare. Om möjligt kan man tala
med vårdnads-havarna var för sig och med barnet ensamt utifrån hänsyn till
barnets ålder och mognad.
Det finns varningssignaler att vara observant på t.ex. om förhistorien är
oförenlig med barnets utvecklingsnivå eller förmågor eller när anamnesen
ändras av anhöriga utan en lämplig förklaring. Våld eller övergrepp bör också
övervägas om det finns ett dröjsmål med att söka sjukvård, samt när skadan
inte stämmer med förklaringen.
Tänk på:
 Lämna inte barnet ensam i undersökningsrummet.
 Minimera antalet personer som träffar barnet.
 Informera berörd personal om misstanke om att barnet kan ha utsatts för
våld eller övergrepp.
 Om möjligt och lämpligt, utifrån hänsyn till barnets ålder och mognad, tala
och/eller undersök barnet i enrum, utan att eventuell medföljande är
närvarande.
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Lämpliga frågor att ställa om den aktuella situationen:
 När inträffade skadan?
 Var inträffade skadan?
 Hur uppkom skadan, vad hände?
 Hur är barnet skadat (symtom)?
 Vem såg vad som hände?
 Hade barnet tillsyn vid skadans uppkomst?
 Om det hände för ett par dagar sedan, varför söker man nu?

Övriga frågor som är lämpliga att ställa till den vuxne:
 Har barnet råkat ut för skador tidigare? När, var och hur?
 Vilka tidigare sjukdomar och sjukhusvård har barnet?
 Finns det några ärftliga sjukdomar (speciellt för blödningssjukdomar,
benskörhet och ämnesomsättningssjukdomar)?
 Vikt, längd, grov- och finmotorik, språk?
 Hur är barnets temperament (skrikighet, kolik)?
 Hur är barnets sömn? (Insomningssvårigheter? Vaknar? Mardrömmar?)
 Hur rörligt är barnet? (Ligger stilla? Vänder sig? Sitter? Kryper? Går?
Klättrar? Springer?)
 Hos lite äldre barn: Hur ser skolsituationen ut? Är barnet utsatt för
mobbning? Har barnet några psykosomatiska symtom? Hur ser det ut med
socialt samspel och kamratrelationer?
 Finns det missbruksproblem och/eller psykisk ohälsa i familjen?
 Finns det några sociala eller ekonomiska stressfaktorer?
 Förekommer det våld i nära relationer?
 Om en samlad bedömning pekar på misstanke om att barnet far illa eller
riskerar fara illa ska en anmälan om att barn far illa göras till
socialnämnden.

6.4

Medicinsk undersökning av barnet

Gör undersökningen med annan hälso- och sjukvårds-/tandvårdspersonal
närvarande, t.ex. två läkare eller en läkare och en sjuksköterska i rummet, så att
din undersökning eller ditt eget beteende inte ifrågasätts i efterhand.
Undersökningsrutinerna gäller även för barn som söker akut för trauman mot
munhålan.
 Om barnet har livshotande skador: fokusera på livräddande åtgärder.
Anmälan till socialnämnd, rättsmedicinsk undersökning och
dokumentation kommer då i andra hand!
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Den inledande medicinska undersökningen:
 Tänk på att dokumentation ska kunna utgöra underlag för ett
rättsmedicinskt yttrande.
 Undersök barnet och dokumentera de skador du noterar.
 Notera datum och tid för undersökningen.
 Notera vilka som deltagit i undersökningen.
 Notera i bedömningen du gör vad som ligger till grund för misstanke om
våld eller övergrepp. Om begäran finns från polis hänvisa till
besiktningsanmodan där det ska finnas en beskrivning av vad som
framkommit hittills vid polisutredning.
 Om det finns tecken eller misstanke på misshandel eller övergrepp tag
omgående telefonkontakt för samråd med barn- och ungdomskliniken i
Växjö, via bakjouren dagtid och primärjouren kvällar och nätter.
 Alla verksamheter som misstänker att ett barn far eller riskerar att fara illa
har anmälningsskyldighet oavsett om barnet remitteras till annan instans.
 Om det är en omskuren flicka, följ riktlinjerna för Gynekologisk
undersökning av könsstympade omskurna kvinnor.
Medicinsk undersökning på barn- och ungdomskliniken:
 Om det är möjligt, försök att planera besöket så att du har god tid på dig!
 Tänk på att dokumentation ska kunna utgöra underlag för ett
rättsmedicinskt yttrande.
 Ange vem som begär undersökningen (obs! skriftlig begäran) och vem som
givit tillstånd till undersökningen. Kontakta annars och få besked av
åklagare som utser särskild företrädare.
 Notera den bedömning du gör, eller som inkommit från
socialtjänsten/polisen, som ligger till grund för att du misstänker att det
förekommer våld eller övergrepp.
 Gör undersökningen med annan hälso- och sjukvårdspersonal närvarande,
t.ex. två läkare eller en läkare och en sjuksköterska i rummet, så att din
undersökning eller ditt eget beteende inte ifrågasätts i efterhand.
 Notera tid, datum och plats för undersökningen, samt vilka som är med och
vem som utför undersökningen.
Status:
 Klä av (gärna stegvis) och undersök hela barnet.
 Gör en fullständig och noggrann kroppsundersökning. Dokumentera
noggrant dina fynd och dokumentera även normala fynd.
 Dokumentera barnets vikt, längd och på det lilla barnet även huvudomfång.
 Bedöm funktion i armar och ben och känn igenom skelettet, även
bröstkorgen.
 Bedöm barnets motoriska utveckling.
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 Titta efter mjukdelsskador. Mät hudförändringar. Beskriv
mjukdelsskadornas lokalisation i förhållande till anatomiska riktmärken,
dess storlek, djup, färg och mönster etc. Rita gärna in skadorna på en
kroppskarta.
 Samtliga hudskador ska fotograferas. Spara fotot digitalt med tydlig
identitet, samt vem som tagit fotot. Vid fotodokumentation ska den
kroppsbild som avbildas kunna identifieras och en måttband ska finnas som
referens. Fotona kan vara i helfigur inklusive ansikte. Notera gärna
kroppsdel, höger/vänster på en lapp som fotograferas med skadan.
Fotografering ska ske i enlighet med riktlinjerna kring Hantering av
sekretessbilder.
 Röntgenundersökningar:
o Vid remiss till röntgen ska misstankar om misshandel tydligt framgå.
o Akuta undersökningar: Riktad undersökning vid misstanke om fraktur
samt datortomografi av hjärna och buk. Datortomografi av hjärna
framförallt hos barn mindre än 2 år, för att utesluta intrakraniella
blödningar eller skador i hjärnparenkymet. Vid förekomst av utbredda
subdurala blödningar bör utredningen kompletteras med magnetröntgen
av nacke/rygg då man vid AHT även kan finna ligamentsskador här.
o Datortomografi av buk med kontrast vid misstanke om buktrauma.
o Ytterligare röntgenundersökningar som kan vara aktuella det närmaste
dygnet: röntgen av helskelett hos de yngsta barnen för att leta efter dolda
frakturer, exempelvis frakturer på revben. Denna undersökning ska
upprepas efter 7-10 dagar för att påvisa frakturer som var helt färska och
därför inte sågs i första undersökningen. Finns indikation för en
undersökning så finns alltid indikationer för två undersökningar.
o Om röntgenundersökningen visar tecken på misstanke om misshandel ska
detta tydligt dokumenteras i röntgensvaret.
 Ögonundersökning: Barn under två år som varit medvetslösa av oklar
anledning, haft apnéer eller då man har stark misstanke om misshandel ska
inom första dygnet remitteras till ögonläkare för ögonbottenundersökning.
Utbredda retinala blödningar belägna i ögonbottens olika skikt är ett
mycket specifikt fynd för AHT. Även då små barn kommer in med oklara
frakturer bör man överväga ögonundersökning.
 Överväg kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin för bedömning av
barnets psykiska status och behov av krisstöd.
 Överväg kontakt med barnläkare med särskild erfarenhet eller läkare med
rättsmedicinsk kompetens: vid bukskador och skallskador tag kontakt med
kirurgläkare, vid frakturer tag kontakt med ortopedläkare.
 Följ riktlinjerna i Polisanmälan/rättsintyg samt använda Mall för
formulering av rättsintyg.
 Om det är en omskuren flicka, följ riktlinjerna för Gynekologisk
undersökning av könsstympade omskurna kvinnor.
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Tänk på:
 Ställ inte ingående frågor till barnet utan överlåt detta till socialnämnden
och polis.
 Vid misstanke om sexuellt övergrepp bör den primära undersökningen och

bedömningen ske på Barn- och ungdomskliniken. I denna ingår bedömning
av om barnet behöver omedelbar barnpsykiatrisk kontakt.

6.5

Handläggning av barn påverkade av alkohol
och/eller droger

 När ett barn under 18 år söker vård inom Region Kronoberg och det
samtidigt är påverkat av alkohol och/eller droger ska kontakt tas med
föräldrar/vårdnadshavare och anmälan ska göras till socialnämnden. Detta
eftersom barnets alkohol- eller droganvändande kan ha en skadlig
hälsoeffekt. Om ungdomens missbruk är allvarligt har socialtjänsten
möjlighet att gå in med ett LVU för ungdomar under 21 år.
 Barn som kommer in akut på grund av alkohol- och/eller drogrelaterade
orsaker bör främst undersökas på barnakuten. Läkaren gör en anmälan till
socialnämnden om oro för att ett barn far eller riskerar fara illa.
 I anmälan beskrivs händelsen respektive utfallet av blodprov och urinprov.
Om barnet vägrar att lämna urinprov eller om urinprovet är spätt bör detta
noteras i anmälan.
 Informera barnet och föräldrarna om att en anmälan är gjord till
socialnämnden.

 Se PM intoxikationer hos barn för mer information om vilka tester och
behandlingar som kan vara aktuella.

6.6

Handläggning av sexuella övergrepp av barn

Observera att läkaren alltid ska utföra undersökningen med en vårdutbildad
personal som vittne samt till hjälp för att utföra alla moment enligt mall och för
att kontrollera att dessa utförs. Använd mall från Nationellt Kunskapscentrum
för kvinnor (NCK) i Uppsala. Mallarna kan skrivas ut och användas som en
journalhandling.
Denna undersökning bör helst ske inom 72 timmar från övergreppet.
Undersökningen ska ske strikt efter mall för att vara juridiskt hållbar. Kroppen
läker snabbt och det blir svårare att göra spårsäkring ju längre tid som förflutit.
Det är därmed önskvärt att göra undersökningen så snart efter övergreppet som
möjligt.
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Undersökande läkare ska efter ett sexuellt övergrepp överväga remiss till barnoch ungdomspsykiatriska mottagningen för kris och stöd.
Tag sedvanlig anamnes kring skadan/symtomet och varför man söker nu. Ställ
inga ledande frågor och förhör inte barnet. En anmälan om att barn far illa ska
ALLTID göras till socialnämnden.
Endast ett fåtal barn som varit med om penetrerande sexuella övergrepp har
skador som kan upptäckas i samband med en läkarundersökning av könsorgan
och ändtarmsöppningen. Det beror på att skador på barn läker snabbt, att det
ofta går lång tid mellan ett övergrepp och undersökningen och att övergreppen
oftast inte leder till synliga skador.
Den misstänkte förövaren ska också kunna spårsäkras så snabbt som möjligt.
Medicinsk undersökning:
 En medicinsk undersökning i samband med sexuella övergrepp på barn bör
ske av barnläkare på barn- och ungdomskliniken i Växjö. Flickor i pubertet
undersöks av gynekolog. Pojkar i puberteten undersöks av läkare med
urologisk/nedre gastrokompetens.
 Barnet får ej sövas inför en rättsmedicinsk undersökning, enbart när
medicinsk indikation finns.
 Var helst två läkare (två barnläkare eller en barnläkare och en gynekolog,
eller en barnläkare tillsammans med en barnsjuksköterska).
 Gör först en fullständig kroppsundersökning och dokumentera noggrant,
gärna på kroppsmall.
 För flickor:
o Inspektera yttre blygdläppar och notera rodnad, flytningar och
ärrbildning.
o Inspektera inre blygdläppar, förgård, klitoris och främre och bakre
komissuren, uretramynning och hymen. Notera rodnad, flytningar,
diskontinuitet i hymenkant och ruptur.
o Inspektera anus och perianalhud efter fissurer, pigmentering,
atrofisk hud. Bedöm sfinktertonus.
o Vid undersökning mindre än 72 timmar efter misstänkt sexuellt
övergrepp ska man spårsäkra.
 För pojkar:
o Inspektera penis och pungen. Notera rodnad, flytningar och skador
på förhud.
o Inspektera anus och perianalhud efter fissurer, pigmentering,
atrofisk hud. Bedöm sfinktertonus.
o Vid undersökning mindre än 72 timmar efter misstänkt sexuellt
övergrepp ska man spårsäkra.
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Tänk på:
 Vänta med gynekologiska undersökningen tills förtroende skapats.
 Ge barnet möjlighet att efter undersökningen duscha och erhålla rena
underkläder.
 Erbjud patienten att stanna kvar på barn- och ungdomskliniken.
 Kläder tillvaratagna som bevismaterial skall förpackas med ett plagg i varje
papperspåse. På dessa noteras patientens ID, men ej personnummer samt
förpackarens signatur.

6.7

Ytterligare undersökningar av barn

Medicinskt motiverade undersökningar får göras akut, men undersökningar
som behövs för vidare utredning av den misstänkta misshandeln får endast
göras efter att anmälan till socialnämnden har gjorts, och då endast på direkt
uppdrag av socialtjänsten eller polis och efter medgivande av vårdnadshavare
eller barnets särskilda företrädare.

6.8

Rutiner för barn som uteblir från tandvården

Tandvården utgår från Tandläkarförbundets rutiner när det gäller barn som far
illa. Barn med stora behandlingsbehov är ofta barn som uteblivit upprepade
gånger från tandvården. Det är av stor vikt att försöka ha en god kontakt med
vårdnadshavaren. Förutom den skriftliga kallelsen ska vårdnadshavaren sökas
per telefon. Alla uteblivanden och försök till telefonkontakt ska dokumenteras i
journalen. Observera att ungdom som fyllt 18 år är myndig.
Tandvårdens rutiner är:
1. Skicka kallelse enligt klinikens rutiner.
2. Om barnet inte dyker upp, ta personlig kontakt med vårdnadshavaren. Kom
överens om en ny tid och skicka även den nya tiden per post (kallelse 2).
3. Om du inte får personlig kontakt trots upprepade försök, skicka brev och be
vårdnadshavaren att ringa innan uppgivet datum, t.ex. inom en månad
(kallelse 3).
4. Om barnet inte kommer på den tiden heller, ta ny personlig kontakt med
vårdnadshavaren. Fråga varför barnet inte har kommit på sitt
tandläkarbesök. Informera om att barnet har rätt till tandvård och att det är
en viktig del i barnets fysiska utveckling. Kom överens om en ny tid och
skicka även den nya tiden per post (kallelse 4).
5. Om barnet inte kommer efter den fjärde kallelsen, överväg att skicka brev
till vårdnadshavaren där du informerar om barnet har rätt till tandvård
enligt lag och om din anmälningsplikt (kallelse 5).
6. Anmäl din oro för barnet till socialnämnden.
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6.9

Dött barn

När det gäller barn som dött gör polisen en första bedömning på plats i sin
polisutredning. Alla barn som dör utanför hälso- och sjukvården ska
transporteras till närmaste akutmottagning.
Åtgärder vid döda barn och om döden är oväntad:









Fastställ dödsfallet.
Temperaturen ska mätas rektalt på barnet för att man ska kunna fastställa
tidpunkt för dödsfallet.
Ta hand om vårdnadshavarna och informera dem om dödsfallet och vad
som kommer att hända.
Gör en yttre besiktning av kroppen för att kunna påvisa eventuell skada.
Inhämta information om omständigheterna kring dödsfallet genom samtal
med vårdnadshavare eller annan person som varit med samt
ambulanspersonal.
Identifiera och namnmärk kroppen.
I alla fall av oväntat dödsfall hos ett barn ska polis kontaktas. Det är
polisen som avgör om rättsmedicinsk obduktion ska utföras.

Om man misstänker barnmisshandel vid dödsfall är det viktigt att
vårdnadshavarna inte lämnas ensamma och ges möjlighet att ”prata sig
samman”, innan de eventuellt hörs av polisen. Detta är naturligtvis svårare att
göra om vårdnadshavarna talar annat språk än vårdpersonalen.

6.10 Fortsatt stöd för barn som far illa/farit illa
Övernattning
Det är socialnämnden i barnets hemkommun som är huvudansvarig för att
barnet har ett tryggt ställe att bo på, även i ett akut skede. Region Kronoberg
kan i samråd med socialnämnden i barnets hemkommun även erbjuda barnet
och eventuellt medföljande närstående övernattning, i enlighet med principen
om barnets bästa. Detta ska ske på barn- och ungdomskliniken i direkt
anslutning till vårdkontakten, om andra alternativ saknas och även om
skadorna inte kräver det.
 Anmäl till socialnämnden om det finns en hotbild.
 Överväg att kontakta polisen om det finns en hotbild som påverkar barnets,
medföljandes eller personalens trygghet inom hälso- och sjukvården samt
tandvården.
 Informera barnet och eventuell medföljande om
kvinnojouren/ungdomsjouren
 Överväg att erbjuda barnet och dess närstående övernattning inom barnoch ungdomskliniken om det i samråd med socialnämnden i barnets
hemkommun framkommer att alternativ till tryggt boende saknas för natten
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 Notera var barnet ska bo närmsta dygnet och skriv ner detta i journalen.
Stöd att hantera det inträffade
Region Kronoberg har ett ansvar för att inom hälso- och sjukvården samt
tandvården behandla de fysiska skador som uppstått i samband med våld och
övergrepp mot barn. Dessutom ska hälso- och sjukvården bistå de barn som har
behov av behandlingsinsatser för att hantera de psykologiska effekterna av att
ha varit utsatt för traumatiska händelser. Barnet kan bland annat erbjudas
följande insatser:
Inom Region Kronoberg:


Erbjud kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, som bedömer
behovet av vidare behandling för att bearbeta det våld eller övergrepp som
barnet utsatts för. Förutsättningen är att en orosanmälan är gjord till
socialnämnden.

I samverkan med andra aktörer:


Glimten är en gruppverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar
mellan 4 och 18 år som lever med en mamma eller pappa som missbrukar
eller har missbrukat alkohol eller andra droger. Glimten tar emot barn från
alla kommuner i Kronobergs län.



Familjefrid Kronoberg erbjuder rådgivning, behandling, stöd och hjälp till
barn som upplevt våld i en nära relation samt kvinnor och män som upplevt
eller utövat våld i en nära relation. Det handlar om professionella
samtal/behandlingar och krisbearbetning antingen individuellt eller i grupp
för såväl barn som vuxna. Det är kostnadsfritt och de som arbetar där har
tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet när det gäller misstanke om
barn som far illa. Familjefrid Kronoberg är en verksamhet som drivs av
Region Kronoberg och länets samtliga kommuner.
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7

Anmälan av misstanke om barn som far illa

Om du i ditt yrke kommer i kontakt med barn under 18 år som du misstänker
har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, vanvård eller försumlig
behandling, ”hedersrelaterat” våld eller annat utnyttjande, eller kvinnlig
omskärelse/könsstympning ska du genast anmäla detta till socialnämnden i
barnets hemkommun. Det samma gäller om någon i barnets familj misstänks
vara utsatt för våld i nära relationer.
Det behövs inga bevis för misstanken. Det räcker med dina egna iakttagelser
och din egen bedömning om misstanke att ett barn upp till 18 års ålder inte får
sina grundläggande behov tillgodosedda i hemmet, eller barn som utsätts för
någon form av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld eller övergrepp, vanvård eller
försumlig behandling, ”hedersrelaterat” våld eller annat utnyttjande samt
omskärelse av flickor. Detta inkluderar även barn som varit med om våld i
hemmet och oro för det ofödda barnet, samt när det handlar om ett barn som
dött oväntat och plötsligt. Barn kan även fara illa på grund av sitt eget
beteende, exempelvis på grund av missbruk och annat självdestruktivt
beteende.
Skyldigheten att genast anmäla till socialnämnden vid misstanke om att barn
far illa innebär att man inte ska dröja med att göra en anmälan. När barn lever i
utsatt situation är det viktigt att stöd och skydd ges snarast möjligt. En anmälan
om misstanke att barn far illa sker till socialnämnden.
Även svårbedömda eller obestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att
ett barn kan behöva stöd eller hjälp från socialtjänstens sida. Det är
socialnämnden, och inte hälso- och sjukvården, som ska utreda ärendet och ta
ställning till vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas.
 Den obligatoriska anmälningsplikten gäller redan vid misstanke om att
barnet far illa och oavsett om man arbetar i Region Kronoberg, inom
privat verksamhet eller inom vård och omsorg i övrigt.
 Det räcker med en oro eller misstanke om att barn far illa. Hälso- och
sjukvården gör endast den medicinska bedömningen, övrigt ska
socialnämnden utreda.
Även om vi känner till att en annan myndighet har anmält eller avser att
anmäla ett misstänkt missförhållande påverkar detta inte vår skyldighet att
anmäla. Inte heller påverkar vetskap om att socialnämnden redan inlett en
utredning eller att annan kontakt mellan socialtjänsten och barnet förekommit.
Skyldigheten kvarstår att anmäla. Se Socialtjänstlagen, 14 kap. 1§ för mer
information.
Barnets situation kan förändras till det sämre på relativt kort tid och
socialnämnden kan behöva göra nya utredningar eller ingripanden.
 Den som har gjort en anmälan är skyldig att informera socialnämnden vid
förändrade förhållanden.
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I ärenden som gäller oro för att ett barn är utsatt för misshandel eller sexuella
övergrepp i sin hemsituation ska detta tydligt framgå i anmälan. Du ska då inte
kontakta familjen om din oro. I andra fall har du en möjlighet att berätta för
familjen att du kontaktar socialnämnden.

7.1

Så här gör du en anmälan

Det är din oro för barnet du anmäler och detta ska framgå i din anmälan. Om
du misstänker att ett barn far illa måste du göra en anmälan till socialnämnden
i den kommun där barnet bor. Anmälan ska vara skriftlig via brev, e-post eller
fax, på Hälso- och sjukvårdens anmälningsblankett i Cambio Cosmic. Om
situationen är akut kan anmälan göras per telefon och senare bekräftas
skriftligt.
 Öppna barnets journal genom att uppge barnets personnummer, adress
kommer automatiskt när personnumret anges. Om förälder ej vill uppge
barnets/barnens namn eller personnummer kan man öppna förälderns
journal och göra anmälan genom förälderns personnummer. Socialtjänsten
följer upp barnen via förälders adress.
 Tryck på ”Ny blankett”. Du hamnar då i blankettbiblioteket. Under mappen
”Övrigt” finner du blanketten ”Anmälan barn som far illa”. Öppna denna
och klicka på att du vill fylla i information. Blanketten är nu redo att
användas.
 I rutan uppe i högra hörnet finns aktuella uppgifter om barnet, alternativt
om barnets vårdnadshavare.
 Kryssa i den ruta som bäst passar in på hur din misstanke om att barnet far
illa har uppkommit. Välj mellan följande alternativ: ”Undersökning av
barnet”, ”Samtal med barnet”, ”Samtal med anhörig” (ange vem), ”Samtal
med annan” (ange vem).
 Skriv en anamnes med de iakttagelser och den oro som föranleder anmälan
i rutan under rubriken ”Jag har en misstanke om att detta barn far illa
genom att:”. Beskriv barnets, vårdnadshavares eller annans berättelse samt
objektiva fynd eller beteenden efter undersökning och/eller samtal med
barnet. Hur kan de negativa konsekvenserna påverka barnet på kort och
lång sikt? (Blankettens beskrivningsfält utvidgas efter behov).
 Kryssa i rutan om vårdnadshavare är informerad om anmälan. Känner
vårdnadshavare till att anmälan görs? Ange namn på den eller de
vårdnadshavare som informerats om att anmälan görs. Om någon av
föräldrarna eller nära anhörig är misstänkt för övergrepp eller misshandel
kan det vara olämpligt att underrätta föräldrar om att en anmälan till
socialtjänsten eller polisen har gjorts. Risken med att informera föräldrarna
är att de kan påverka barnet eller varandra och ge en samstämmig version
av vad som hänt. Socialtjänsten eller polisen kan ge vägledning och stöd
om vi ska informera föräldrarna eller inte. (Blankettens beskrivningsfält
utvidgas efter behov).
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 Kryssa i om du önskar eller inte önskar återkoppling om hur
socialnämnden går vidare i detta ärende. Om du kryssar i att du önskar
återkoppling har socialnämnden en lagstadgad skyldighet att inom två
veckor återkoppla till dig om utredning inletts, om utredning redan pågår
eller om man inte kommer att inleda en utredning.
 Datum och tjänsteställe ska vara automatiskt ifyllt utifrån den person som
har öppnat anmälan i Cambio Cosmic. Justera om tjänsteställe inte
stämmer.
 Längst ner finns uppgifter om anmälare. Uppgifterna kommer automatiskt
ifrån personuppgifterna från den som öppnat anmälan i Cambio Cosmic.
Justera om någon annan ska stå som anmälare. Se mer om vem som ska stå
för anmälan i stycket 8.3 nedan.
 Skriftlig anmälan sparas i blankettarkivet i Cambio Cosmic i barnets
journal, samt om anmälan är gjord för barn som närstående i berörd
vårdnadshavarens/närståendes journal.

7.2

Möjlighet att ställa frågor

Om man är osäker på om man ska göra en anmälan kan den aktuella
situationen diskuteras med socialtjänsten utan att barnets identitet avslöjas. En
konsultation eller ett samråd får inte innebära att en anmälan fördröjs och kan
aldrig ersätta en anmälan om det finns skäl att göra en sådan.
 Den som har gjort iakttagelserna angående ett barn kan också känna ett
behov av att samråda internt på arbetsplatsen med en erfaren kollega,
verksamhetschef, kurator eller liknande, innan man tar ställning till om en
anmälan ska göras eller inte.
 Om du känner dig osäker på om du bör göra en anmälan kan du kontakta
socialtjänsten och anonymt diskutera situationen runt barnet, utan att röja
barnets identitet. För att rådgivningen ska vara anonym är det viktigt att
inte ge information om barnets identitet under samtalet.
Trepartssamtal:
 Det finns möjlighet att bjuda in till ett trepartssamtal med vårdnadshavarna,
berörd personal inom hälso- och sjukvården/tandvården samt
socialtjänsten.
Samråd:
 Vi kan kalla till samråd med åklagare, polis, representant från barn- och
ungdomspsykiatriska mottagningen, barnkliniken och socialsekreterare så
snart som möjligt innan man tar ställning till att underrätta
vårdnadshavarna. Ärendet kan dras anonymt.
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7.3

Ingen anonym anmälan till socialnämnden

Som personal inom Region Kronoberg kan du inte göra en anonym anmälan.
De uppgifter som lämnas till socialnämnden i samband med anmälan kommer
till vårdnadshavarnas kännedom, även om det i vissa fall sker med en viss
fördröjning.
Den som får en misstanke om att ett barn far illa är personligt ansvarig för att
en anmälan görs. Även om chefen på arbetsplatsen också känner till
förhållandena kvarstår anmälnings-skyldigheten för personen som först fattat
misstanke om att ett barn far illa. En anmälan kan göras gemensamt med, eller
enskilt av, verksamhetschefen, så länge detta inte medför att man avvaktar med
anmälan.
Det är chefen på respektive arbetsplats som ska se till att det finns rutiner för
det stöd den som är anmälningsskyldig kan behöva i samband med att en
anmälan övervägs eller har gjorts. Det är du som misstänker att ett barn far
eller riskerar fara illa som är personligt ansvarig för att en anmälan görs,
närmaste chef kan stå som medanmälare eller stå enskilt för anmälan.
Om det finns en hotbild mot personalen ska kontakt tas med polisen, se avsnitt
8.9 nedan om Polisanmälan.

7.4

Ingen utredningsskyldighet

Den som anmäler misstanke om barn som far illa har ingen
utredningsskyldighet utan detta är socialnämndens uppgift. Hälso- och
sjukvårdens uppgift är att göra en medicinsk bedömning. Det är viktigt att noga
dokumentera såväl de förhållanden som föranleder anmälan som de åtgärder
som vidtas med anledning av denna.

7.5

Om barnet flyttar

Det händer att familjer som har problem och som värjer sig mot inblandning av
myndigheter flyttar när en myndighet börjar reagera. Det finns även en risk att
kontakten mellan anmälaren och familjen bryts och familjen byter vårdgivare
vid en anmälan.
Det kan bli aktuellt för både personal inom socialtjänsten, hälso- och
sjukvården samt tandvården att göra en anmälan till den nya kommunen dit
familjen flyttar. I de fall familjen flyttar utomlands får de uppgifter som annars
skulle ha lämnats till svensk myndighet i vissa fall lämnas till utländsk
myndighet (se 8 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen). UD kan hjälpa till
att hitta rätt myndighet i det aktuella landet.

7.6 Information/vilande anmälan kring oro för det
ofödda barnet
Anmälningsplikten gäller inte det ofödda barnet, men det finns en möjlighet för
hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten att utbyta information,
enligt Offentlighets- och sekretesslagen (25 kap. 11 § Offentlighets- och
sekretesslagen 2009:400). Sekretessen hindrar inte att uppgift om gravid
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kvinna eller närstående till henne lämnas från en socialtjänstmyndighet eller
hälso- och sjukvårdsmyndighet till annan sådan myndighet om det behövs för
en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
Om du under kvinnans graviditet känner oro kring det ofödda barnet, ska
uppgift om nödvändig insats till skydd för det väntade barnet lämnas till
socialnämnden, även om vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna motsätter sig
stöd och hjälp från socialtjänsten. Uppgiften till socialtjänsten ska noteras i
blanketten för anmälan om misstanke att barn far illa i Cosmic. Anmälan
sparas i kvinnans journal och ligger till grund för en ny anmälan omedelbart
när barnet är fött, eftersom det är först när barnet är fött som socialnämnden
kan besluta om åtgärder.
Om det finns ett syskon till det väntade barnet kan vi göra en anmälan för
syskonet och socialnämnden inkluderar då det ofödda barnet när detta har fötts.
I sådana fall anmäler vi oro för att barn far illa enligt ovanstående
instruktioner.
 Den som känner oro för det ofödda barnet ska informera socialnämnden
om oron. Uppgift om orosanmälan sparas i kvinnans journal.
 Kontakt tas med mödrahälsovården om att en ny anmälan måste göras när
barnet är fött. Om uppgifter om anmälan kommer från vuxenpsykiatrin
eller barn- och ungdomspsykiatrin ska anmälan skickas via internpost till
mödrahälsovården som gör en journalanteckning och skannar in uppgifter
om anmälan i kvinnans journal.
 När barnet är fött ska förlossningen göra en ny anmälan till socialnämnden.

 Anmälan till socialnämnden när barnet är fött ska sparas både i kvinnans
och i barnets journal.

7.7 Information till vårdnadshavarna om att en anmälan
görs
Det finns ingen skyldighet att informera familjen innan en anmälan görs. En
utgångspunkt ska vara att försöka få vårdnadshavarna att förstå att det finns en
oro för barnet och att avsikten är att hjälpa och stödja hela familjen.
Situationen kan dock vara mycket känslig och skyddsaspekten för barnet måste
alltid beaktas.
Rådgör med socialtjänsten om det är lämpligt att du kontaktar familjen i
ärenden som gäller oro för att ett barn är utsatt för misshandel eller sexuella
övergrepp. När en anmälan görs i övrigt är det som regel lämpligt att den som
gör en anmälan själva informerar vårdnadshavarna om varför en anmälan görs.

 I de fall det rör sig om misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel
ska man rådgöra med socialnämnden om lämpligt agerande vid
underrättandet av vårdnadshavarna.
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När barn misstänks fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på
grund av missbruk och annat självdestruktivt beteende, ska en anmälan göras
till socialnämnden, och vårdnadshavarna kontaktas.

7.8

Uppgiftsskyldighet

Hälso- och sjukvårdens personal har också en uppgiftsskyldighet. Det betyder
att vi ska lämna de uppgifter som kan ha betydelse för socialnämndens
utredning, dock inte hela patientjournalen. Uppgiftsskyldigheten gäller även
om någon annan gjort anmälan eller socialnämnden inlett utredning på eget
initiativ. Både anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen mellan
myndigheterna: ”Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas till annan
myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag och förordning”.
(Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 10 kap 28§, 1 stycket)

7.9

Polisanmälan

Sjukvården/tandvården har inte någon skyldighet att göra polisanmälan vid
misstanke om brott, utan har anmälningsskyldighet till socialnämnden, som i
sin tur tar ställning till om anmälan till polisen ska göras. Hälso- och
sjukvården samt tandvården har dock en möjlighet att polisanmäla misstänkta
brott mot barn utan att sekretessen hindrar dem.
I vissa situationer är det befogat att sjukvården/tandvården gör polisanmälan
samtidigt som vi anmäler till socialnämnden. Då kan polis och åklagare snabbt
besluta om förhör, säkrande av bevis, bedöma risken för att den misstänkte ska
påverka eller trakassera barnet m.m. Vi ska även kontakta polisen om det finns
en hotbild som påverkar barnets, medföljandes eller personalens trygghet inom
hälso- och sjukvården samt tandvården. Polis eller åklagare behöver också
kontaktas för att Rättsmedicinalverket ska kunna konsulteras kring spårsäkring.
Om det gäller rådfrågning kring eventuell skada kan man konsultera
rättsmedicinalläkare direkt. I Region Kronoberg ska vi följa riktlinjerna i
Polisanmälan/rättsintyg.
En polisanmälan kan inte ersätta anmälningsplikten till socialnämnden. Region
Kronobergs personal behöver inte kunna bevisa sina misstankar för att göra en
polisanmälan. Det är rättsväsendets uppdrag att bedöma om ett brott mot ett
barn misstänks eller har begåtts i en förundersökning eller utredning.

7.10 Rättsintyg
För att utreda brott, t.ex. barnmisshandel eller sexuella övergrepp, kan åklagare
och domstol begära rättsintygsundersökning och beställer då sådan via
Rättsmedicinalverket. Enligt ”Lag om rättsintyg i anledning av brott, (SFS
2005:225)” är det endast Rättsmedicinalverket och dess läkare som har rätt att
skriva rättsintyg med mycket få undantag. I Region Kronoberg ska vi använda
Mall för rättsintyg.
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8 Vår roll gentemot förövaren
Region Kronoberg har inget huvudansvar att identifiera eller efterfråga vem
som varit förövare vid våld i nära relationer eller när barn far illa. Det kan
däremot vara viktigt att ställa frågan om vem som utsatt barnet eller den vuxne
för våld eller övergrepp för att inte utsätta patienten för ytterligare fara under
deras besök inom hälso- och sjukvården samt tandvården. I övrigt åligger det
socialnämnden och polisen att utreda vem som varit förövare.
Om barnet eller den vuxne berättat vem som är förövaren ska hälso- och
sjukvården:
 Undersöka och behandla förövaren om denne är skadad och behöver vård
 Se till att förövaren inte träffar offret inom Region Kronobergs
mottagningar
 Se till att offret och gärningsmannen träffar olika behandlande personal,
inklusive läkaren, eftersom polisen kan behöva säkra DNA-spår.

 Behandling av vuxna manliga och kvinnliga förövare sker inom Familjefrid
Kronoberg.
 Förövaren kan behöva undersökas av kontrakterad

rättsintygsskrivande läkare. Det är polisen som begär detta. Läkaren
får dock inte vara densamme som undersökt offret vid samma tillfälle.
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§ 42.

Svar på motion – Digitalisering för framtiden 16RK2386

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en motion
föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling av E-hälsa
utifrån ett antal principer som redovisas i motionen.
Dessa principer, menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och samtidigt
skapa förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare. E-hälsa och digitalisering
av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som kommer vara föremål för olika
insatser och på många sätt förändra nuvarande arbetssätt och rutiner.
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är handlingsplaner kopplade
till de prioriterade målen framtagna. Till målet god tillgänglighet finns en handlingsplan
för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna
handlingsplan avgränsas till tre områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS),
invånartjänster och vårdtjänster. De beskrivna aktiviteterna antingen pågår eller planeras
starta under 2017. Det är viktigt att ha en aktiv dialog omkring vilka satsningar som
behöver göras de kommande åren. De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i
linje med det pågående arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för Ehälsa. Till Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, Framtid
2027, är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i
regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.
Yrkanden
Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag till beslut. Christina Bertilfelt (S) instämmer i Magnus Carlbergs (S)
bifallsyrkande.
Ove Löfqvist (M) yrkar bifall till motionen. Thomas Ragnarsson (M) instämmer i Ove
Löfqvist yrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag till beslut.
- Ove Löfqvists (M) bifallsyrkande till motionen
Ordförande Tryggve Svensson (V) ställer de två förslagen mot varandra och finner att
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hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens
presdieberednings förslag till beslut.
Votering begärs. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
- Ja-röst för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag
- Nej-röst för Ove Löfqvists (M) förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag och 6 nejröster för Ove Löfqivsts (M) förslag beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden bifalla hälsooch sjukvårdsnämndens presidiebrerednings förslag. Charlotte Holmström (SD) var
frånvarande vid ärendets behandling.
Ordinarie ledamöter
Ingrid Johansson (S)
Roland Gustbée (M)
Michael Sjöö (S)
Christina Bertilfelt (S)
Magnus Carlberg (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Marita Bengtsson (MP)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Eva Johnsson (KD)
Rolf Andersson (L)
Charlotte Holmström (SD)
Tryggve Svensson (V), ordförande

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Frånvarande

X
X

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Digitalisering för framtiden
Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden, handlingsplan E-hälsa
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Motion till Regionfullmäktige - Digitalisering för framtiden
§3 RSAU Tidssättning av motion - Digitalisering för framtiden

Paragrafen är justerad
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Digitalisering för framtiden

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en
motion föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling
av E-hälsa utifrån ett antal principer som redovisas i motionen. Dessa principer,
menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och samtidigt skapa
förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare.
E-hälsa och digitalisering av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som
kommer vara föremål för olika insatser och på många sätt förändra nuvarande
arbetssätt och rutiner. I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017
är handlingsplaner kopplade till de prioriterade målen framtagna. Till målet god
tillgänglighet finns en handlingsplan för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd
som används i vården. Åtgärder till denna handlingsplan avgränsas till tre
områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS), invånartjänster och vårdtjänster.
De beskrivna aktiviteterna antingen pågår eller planeras starta under 2017.
Det är viktigt att ha en aktiv dialog omkring vilka satsningar som behöver göras de
kommande åren. De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i linje med
det pågående arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för Ehälsa. Till Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården,
Framtid 2027, är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur
digitaliseringen i regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.
Svar på motion
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är en handlingsplan
för E-hälsa som är kopplad till målet om god tillgänglighet framtagen. E-hälsa
omfattar alla IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna handlingsplan
avgränsas till tre områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS),
invånartjänster och vårdtjänster.
Motionärerna har lyft fram några punkter som de menar att en handlingsplan bör
innehålla. Nedan redovisas dessa med kommentarer på vilket sätt Region
Kronoberg arbetar med områdena just nu.
Sida 1 av 3
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– System för dokumentation ska utformas så att rätt information till rätt person i rätt tid alltid
finns, samtidigt ska dubbeldokumentation undvikas
Vårddokumentationen i vårdinformationssystem Cosmic kommer att byggas om
de kommande åren för att just stödja arbetssättet, rätt information till rätt person i
rätt tid. För att undvika dubbeldokumentation kommer det ges möjligheter att
dokumentera i t ex kortkommandon vilket ger ökad standardisering samt
möjlighet till automatisering för att överföra information till nationella
kvalitetsregister. För att ytterligare förbättra detta arbete görs en generell satsning
på bättre rutiner för vårddokumentation.
– Fysiska möten
Fysiska möten ska ske om de tillför värde, inte för att de generar ersättning.
Där ingen fysisk kontakt krävs kan andra sätt användas för kommunikation som
t ex telefon och besök med video. Under 2016 introducerades metoden att
använda videomöten men utan någon koppling till vårdinformationssystemet. På
de enheter där videomöten används fungerar detta mycket bra. Den integrerade
lösningen testas nu under 2017. Via enhetens tidbok kommer det ges möjligheter
att lägga ut tider för webbtidbokning med videomöten. Ett annat exempel är
IKBT som erbjuder KBT-behandling via internet.
– Verksamheten ska organiseras så patienten själv kan välja på vilket sätt den vill ta den
initiala kontakten, telefon, SMS, mail brev eller annan etablerad metod. Den efterföljande
löpande kontakten sköts sedan på överenskommet sätt
Inom Region Kronoberg används 1177 Vårdguiden som ingångsport till alla
enheters utbudsinformation, 200 enheter är anslutna med varierande utbud av
vårdtjänster via nätet. Alla enheter ska erbjuda ett ”basutbud” av tjänster med
gemensamma villkorstexter (innehåller bland annat bokningar av tider,
receptförnyelse, beställa tider, kontakta mig mm). Systemet har en krypterad
funktion vilket möjliggör bibehållen sekretess. Kontakt via telefon är fortfarande
den mest frekventa vägen in till vården. Telefonkösystemet TeleQ används på
flertalet mottagningar. Påminnelsefunktion med sms och e-post erbjuds på allt fler
vårdtjänster.
– Regelstyrda, rutinartade och repetitiva moment bör tas över av datorer eller robotar om det
manuella inte tillför ett värde
Region Kronoberg har inte så stor möjlighet, resurs eller kompetens att utveckla
nya innovativa tekniska lösningar, däremot kan samarbetet med andra
landsting/Regioner och i samverkan med Inera göra den här typen av utveckling
möjlig. Men redan nu kan lösningar med t ex e-frikort, självincheckning och
webbtidbok vara ett viktigt och bra komplement där inte manuella kontakter är
nödvändiga.
– När ny teknik införs ska tid avsättas för införandet. Tekniken ska skapa nytta och
satsningen ska inte vara tillfällig. Samtidigt ska de gamla uppgifterna, processerna och
teknikerna avvecklas.
Det är viktigt att tid är avsatt när ny teknik ska införas och att de satsningar som
görs har en långsiktighet. Det är också viktigt att säkerställa att det finns teknisk
Sida 2 av 3
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support. I den processmodell som Region Kronoberg tillämpar ingår att
genomlysa nytta med insatser som ingår i flödet och avveckla det som inte längre
skapar värde.
Det finns stora utvecklingsmöjligheter av digitala lösningar i hälso- och
sjukvården. Den framtagna handlingsplanen för E-hälsa i 2017 års
verksamhetsplan beskriver olika åtgärder som pågår eller planeras starta under
2017. I handlingsplanerna för det kommande året kommer både pågående och
eventuella nya åtgärder att beskrivas. I Region Kronobergs utvecklingsstrategi för
hälso- och sjukvården, Framtid 2027, kommer digitala lösningar vara ett område
som kommer att bli föremål för många nya aktiviteter. Det är viktigt att till
strategin koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i regionens
hälso- och sjukvård ska genomföras.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Resurser för genomförande av åtgärder i den nuvarande handlingsplanen för
2017 finns i budget hos berörda verksamheter. För nya satsningar alternativt
utökade satsningar av pågående aktiviteter inom E-hälsoområdet krävs en analys
av effekter, kostnader och möjliga rationaliseringar.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

-

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion från Mikael Johansson, Thomas Ragnarsson och Ove
Löfqvist (M) – Digitalisering för framtiden
Verksamhetsplan 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnd,
handlingsplan E-hälsa
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ÖVERLIGGANDE MÅL: TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA VARA
GOD
ANSVARIG PERSON: INGEBORG FRANZÉN
MÅL

GOD TILLGÄNGLIGHET
Indikator

Startläge

Kännedom om 1177, telefoni
enligt vårdbarometern

Senast utfall

Prognos

Mål 2017

Mål 2019

91%

92%

95%

Rimliga väntetider, primärvård
enligt vårdbarometern

68%

72%

76%

Rimliga väntetider till besök
och behandling enligt
vårdbarometern

44%

50%

70%

Vårdkonto i e-tjänster på 1177

28,4%

40%

55%

1500

2500

Antal ärende i 1177 vårdguiden
som berör webbtidbokning
638
(genomsnitt per månad)

HANDLINGSPLAN E-HÄLSA
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Planerat slut: 2017-12-30
Status: Pågående
E-hälsa omfattar alla IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna handlingsplan avgränsas till tre
områden: Regionalt vårdinformationssystem (VIS), invånartjänster och vårdtjänster. Resurser för
genomförande av åtgärder finns på Hälso- och sjukvårdsavdelning, Utvecklingsenhet,
Verksamhetsområde IT (VOIT), Planeringsavdelning, Kommunikationsavdelningen och vårdenheter i
vården.
ÅTGÄRDER

VIS: Möjliggöra användande av mobil lösning för Cosmic - Nova
Ansvarig person: Åsa Wikingsson
Planerat start: 2017-03-26
Status: Planerad
Beskrivning: Mobila lösningar med Cosmic i platta och på avdelningsöversikter är en efterfrågad
funktion som skapar tillgänglighet av vårdinformation för vårdpersonal. För att möjliggöra en
användning av denna teknik krävs en ny teknisk lösning som säkerställer användarens identitet vid
inloggning. Under 2017 ska funktioner i Nova 2.0 testas tillsammans med den nya inloggningen för att
möjliggöra ett införande under 2018. En mindre pilotanvändning i slutet av året är önskvärd.

Invånartjänst: Verksamhetsstöd till vårdenheter för webbtidbok
Ansvarig person: Allan Karlsson
Planerat start: 2016-12-31
Status: Pågående
Beskrivning: Ge stöd och uppmuntran till vårdenheter som ska startar webbtidbokning för att uppnå
1
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målet att antalet ska öka. I samband med verksamhetsbesöken ges också information om pågående
utveckling för andra e-tjänster via 1177 vårdguide som vårdenheterna kan använda i sin egna utveckling
för bättre tillgänglighet.
Kommentar: Information kliniskt kemiskt laboratorium inför planerad webb-tidbokning provtagning.
Infört webbtidbok på tobaksavvänjningen. Användarstöd för flera mottagningar. Genomgång,
uppdatering och kvalitetssäkring av enheters information på 1177 Vårdguidens kontaktkort,
utbudsinformation osv. Många fel hittas, till exempel; inaktuella länkar, sidhänvisningar till felaktiga
sidor, upprepad information, basutbud ej utlagt enligt riktlinjer, ej uppdaterade villkorstexter, inaktuell
information, oklara och felaktiga besöks- öppet- telefontider. Medverkat vid seniormässa för
allmänheten för kunskapsspridning om regionens e-tjänster med fokus på journalen via nätet.
Tillsammans med informationsavd och PRC ledning utformas informationstexter till vårdcentralers
texter på kontaktkorten, detta för att få en entydig och samlad bild av enheternas utbud.

Invånartjänst och Vårdtjänst: Tillgängliggöra mer information till
Journalen och NPÖ
Ansvarig person: Magdalena Hellerstedt
Planerat start: 2016-12-31
Status: Pågående
Beskrivning: Inera har ett mål att vi år 2020 ska visa allt som finns i våra vårdinformationssystem inkl
tandvård. Under 2017 är målet att införa 5 stycken nya informationsmängder till Journalen och NPÖ.
Kan vi göra fler är det en bonus. Vi utgår från de som är satta som obligatoriska och de som är tekniskt
möjliga utifrån beställningar gjorda till leverantör.
Kommentar: Journalen och NPÖ visar från januari: Kemisvar och kontakter i vården. I NPÖ kan man
dessutom se konsultationssvar. (Nu 3 nya informationsmängder 2017)

VIS: Skapa ett flöde av foto mellan vårdcentraler och
specialistvård hud
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2017-07-31
Status: Planerad
Beskrivning: Starta processen att ett foto på en hudförändring följer med remissen, via
bildhanteringssystemet, till specialistvården hud.

VIS: Översyn av kallelser och även införa som e-brev
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Status: Planerad
Beskrivning: Se över regelverk för kallelsen. Samordna kallelser, medicinska bilagor och skapa en
hållbar beslutsgrupp för att säkerställa efterlevnad och fortsatt enhetlig och bra information som skickas
till våra invånare. I samband med översynen som görs enhet för enhet införs e-brevfunktion för
kallelser.
Kommentar: Dialoger pågår mellan Regionledning och Hälso- och sjukvårdsledning om hur denna
översyn ska genomföras.

VIS: Påbörja arbete med beslutsstödet i Cosmic gällande
strokeprevention
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2017-04-02
Status: Planerad
Beskrivning: Planera för en start att använda beslutsstödet i Cosmic för strokeprevention. Detta görs i
nära samarbete med strokeprocessen i Region Kronoberg. Målet är att komma igång med en pilot
under 2017.
Kommentar: Arbetet är inte påbörjat och ansvarig för denna behandlingsplan behöver hanteras.
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Invånartjänst: Utöka användning av stöd- och
behandlingsplattform
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Status: Planerad
Beskrivning: Ta fram en förvaltningsplan där roller och uppdrag förtydligas för stöd- och
behandlingsplattformen som gäller för 2018. Om vi hinner starta upp ett arbete för att testa
förvaltningsorganisationen under 2017 är det en bonus.
Kommentar: Arbetet är inte påbörjat och vem som ska vara ansvarig för denna plan behöver hanteras.

Invånartjänst och vårdtjänst: Videosamtal som ersätter
mottagningsbesök
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Status: Pågående
Beskrivning: Informera och uppmuntra användning av videosamtal som ersättning för vissa
mottagningsbesök på alla vårdenheter för en ökad tillgänglighet. Vi har under 2017 ingen indikator att
följa. Målet blir att komma igång med detta arbetssätt. För att prognosen ska vara grön krävs en
kontinuerligt ökning av antalet videomöten efter att metoden har lanserats.
Kommentar: Ingen ökning av VIdeo-mötes kontakter har påvisats i utdata. Informationsmöte med
PRC:s ledningsgrupp har genomförts med positiva signaler. Finns möjlighet att få mer stöd av
utvecklingsenheten om behov finns. Information planeras för Psykiatrins ledningsgrupp i nästa vecka.

VIS: Stabilisera Cosmic läkemedelsmodul
Ansvarig person: Helena Sjögren
Planerat start: 2016-12-31
Status: Pågående
Beskrivning: Förbättringar införs framförallt i Cosmics läkemedelsmodul som ska ge en god
arbetsmiljö och därmed en god tillgänglighet. Målet är uppnått när mer än 70% av våra användare som
använder läkemedelsmodulen anser att Cosmic läkemedel är ett bra stöd i vardagen.
Kommentar: Uppgradering med nya funktioner i läkemedelsmodulen genomförd 2017-03-18.
Utvärdering hur verksamheten uppfattar ändringar får följas.
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Motion till Regionfullmäktige

Digitalisering för framtiden
Samhället befinner sig i förvandling och den digitalisering som nu genomförs inom alla
områden är bara början. När det gäller digitalisering av samhället, undantaget offentlig
verksamhet, ligger Sverige i den absoluta täten inom de flesta områden.
E-hälsa håller på att förändra svensk hälso-och sjukvård. Med hjälp av digitaliseringens alla
möjligheter kan kvaliteten på vården öka samtidigt som den blir mer jämlik och resurserna
används mer effektivt.
Grunden till digitalisering inom hälso-och sjukvården är att erbjuda en bättre, säkrare och
tryggare vård till patienterna. Men också vårdens medarbetare ska ha tillgång till verktyg som
underlättar deras arbete.
Tekniken ska användas utifrån att det gagnar alla parter på bästa sätt, vilket innebär att många
fysiska möten kan ersättas med virtuella möten, som i många fall minskar tiden för både
vårdgivare och patienter.
Alla patienter ska ha rätt till vård i tid. Långa väntetider i vården är oacceptabla. Byråkrati och
administration, kommun- eller landstingsgränser ska inte tillåtas sätta hinder för den enskilde
att kunna få vård av hög kvalitet i rätt tid. I dessa delar kan mer av digitalisering hjälpa och
stödja den inriktning vi vill se av mindre administration och betydligt kortare väntetider i
vården.
Vi vill att digitaliseringen av vården ska göras enligt ett antal principer som kommer att
underlätta införandet och samtidigt skapa förutsättningar för vården att bli bättre och
effektivare.







System för dokumentation ska utformas så att rätt information till rätt person i rätt tid
alltid finns, samtidigt ska dubbeldokumentation undvikas.
Fysiska möten ska ske om de tillför värde, inte för att de generar ersättning.
Verksamheten ska organiseras så patienten själv kan välja på vilket sätt den vill ta den
initiala kontakten, telefon, SMS, mail brev eller annan etablerad metod. Den
efterföljande löpande kontakten sköts sedan på överenskommet sätt.
Regelstyrda, rutinartade och repetitiva moment bör tas över av datorer eller robotar om
det manuella inte tillför ett värde.
När ny teknik införs ska tid avsättas för införandet. Tekniken ska skapa nytta och
satsningen ska inte vara tillfällig. Samtidigt ska de gamla uppgifterna, processerna och
teknikerna avvecklas.
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Utifrån ovanstående yrkar vi:
-

Att region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utvecklingen av E-hälsa utifrån motionens
principer

Mikael Johansson, Thomas Ragnarsson och Ove Löfqvist (m)
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17
Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
16RK2498
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-03-23

§ 26.

Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar 16RK2498

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit
- att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via applikation på
ungdomsmottagningarna samt
- att detta projekt utvärderas efter 12 månader.
Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera sätt. Det
framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i linje regionens
planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att använda nya digitala
lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna om det personliga mötet
eftersom det har stor betydelse.
Ungdomsmottagningen ser ett behov av en balans mellan det fysiska mötet och digitala
lösningar. I ett arbete med att utveckla virtuella besök är det därför viktigt att identifiera
rätt möten att ersätta med digitala lösningar. Motionen beskriver en utveckling som är
nödvändig för att möta kommande behov i befolkningen. Detta kräver både kompetens
och resurser. Att utveckla en applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation
mellan vården och patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam
utvecklingsprocess i synnerhet för en mindre region.
För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar Region Kronoberg med SKL och
Inera. Det blir därför angeläget att följa och att implementera lösningar som samarbetet
resulterar i. Innan regionen tar ställning till att genomföra egna pilotverksamheter bör vi
först ta del av erfarenheter och resultat från de pågående pilotverksamheter avseende
digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående arbetet inom Cambio Cosmic
kommer även att stödja utvecklingen av videomöten.
Yrkanden
Roland Gustbée (M) yrkar bifall till motionen. Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i
Roland Gustbées (M) bifallsyrkande.
Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag till beslut. Magnus Carlberg (S) instämmer i Charlotta Svanbergs (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns två förslag till beslut:
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- Roland Gustbées (M) förslag till beslut
- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag till beslut
Förslagen ställs mot varandra och ordförande finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
fattar beslut i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag till
beslut.
Votering begärs. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
- Ja-röst för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag
- Nej-röst för Roland Gustbées (M) förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag och 6 nejröster för Roland Gustbées (M) förslag beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden bifalla
hälso- och sjukvårdsnämndens presidiebrerednings förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår Frånvarande
Tryggve Svensson (V)
X
Roland Gustbée (M)
X
Ulla-Britt Storck (S)
X
Christina Bertilfelt (S)
X
Magnus Carlberg (S)
X
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
X
Eva Ballovare (S)
X
Marita Bengtsson (MP)
X
Ove Löfqvist (M)
X
Thomas Ragnarsson (M)
X
Britt-Louise Berndtsson (C)
X
Eva Johnsson (KD)
X
Rolf Andersson (L)
X
Charlotte Holmström (SD)
X
Charlotta Svanberg (S)
X
Summa:
9
6
Yttranden
Roland Gustbée (M) och Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig under ärendets
behandling.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
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att motionen därmed anses besvarad.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Motion om virtuella besök på ungdomsmottagningarna.
§6 RSAU Tidssättning av motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningarna.

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2498
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2017-03-08

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Virtuella besök på
ungdomsmottagningar

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit
-

att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via
applikation på ungdomsmottagningarna samt
att detta projekt utvärderas efter 12 månader.

Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera sätt.
Det framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i linje
regionens planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att använda
nya digitala lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna om det
personliga mötet eftersom det har stor betydelse. Ungdomsmottagningen ser ett
behov av en balans mellan det fysiska mötet och digitala lösningar. I ett arbete med
att utveckla virtuella besök är det därför viktigt att identifiera rätt möten att ersätta
med digitala lösningar.
Motionen beskriver en utveckling som är nödvändig för att möta kommande
behov i befolkningen. Detta kräver både kompetens och resurser. Att utveckla en
applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation mellan vården och
patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam utvecklingsprocess i
synnerhet för en mindre region. För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar
Region Kronoberg med SKL och Inera. Det blir därför angeläget att följa och att
implementera lösningar som samarbetet resulterar i.
Innan regionen tar ställning till att genomföra egna pilotverksamheter bör vi först
ta del av erfarenheter och resultat från de pågående pilotverksamheter avseende
digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående arbetet inom Cambio
Cosmic kommer även att stödja utvecklingen av videomöten.
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2498
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2017-03-08

Svar på motion
Hälso- och sjukvården står inför flera stora utmaningar framåt. För att kunna
svara upp mot framtidens vårdbehov kommer nya arbetssätt att behövas. Sveriges
befolkning är långt framme när det gäller digitalisering i vardagen och
förväntningarna på digitala lösningar i kontakt med hälso- och sjukvården väntas
öka. Det är därför ett angeläget område för Region Kronoberg att jobba vidare
med. Uppgifter till nedan lämnade svar är inhämtade från regionens e-hälsostrateg
och avdelningschef för ungdomsmottagningarna, Kvinnokliniken.
Region Kronberg ställer sig positiv till att utveckla arbetet med digitala lösningar i
vården. En handlingsplan för ökad tillgänglighet kopplat till videomöten finns
framtagen utifrån hälso- och sjukvårdens övergripande verksamhetsplan 2017.
Ungdomsmottagningarna i Kronoberg erbjuder idag möjligheten att genom
1177.se maila mottagningarna för ex. recept. Mottagningarna är också tillgängliga
dagligen via telefon. Ungdomsmottagningarna betonar vikten av det personliga
(fysiska) mötet mellan patient och vårdgivare. Dels med hänvisning till aktuella
nationella riktlinjer och dels för att fånga den ”tysta” kommunikationen med
patienten. Patienten behöver vid sitt första besök för preventivmedelsrådgivning
komma för ett fysiskt besök för att kunna ta prover ex. blodtryck. Därefter ska,
enligt läkemedelsverkets föreskrifter, denna kontroll göras vartannat år. Det
fysiska mötet är också viktigt då det ger vårdgivaren möjligheten att avläsa signaler
som riskerar att förbises vid ett virtuellt möte. En annan vinst med att patienten
kommer fysiskt till mottagningen är att man kan ta tester som troligen annars inte
hade tagits ex. klamydia.
Fördelar med virtuella besök är bland annat möjligheten att fånga upp de
ungdomar som inte vågar komma till en ungdomsmottagning och en förbättrad
tillgänglighet för de ungdomar som bor långt ifrån en mottagning. En modell med
virtuella besök tror man skulle kunna vara lämpligt vid ex. kuratorskontakt. I ett
arbete med att utveckla virtuella besök är det viktigt att identifiera rätt möten att
ersätta med digitala lösningar.
Redan idag finns möjligheten att boka in videomöten med patienter för att på så
sätt ersätta ett fysiskt möte. Ett videomöte ska användas när det tillför ett
mervärde. I de fall där ett telefonsamtal fungerar lika bra är det fortfarande en bra
mötesform. Ett annat pågående utvecklingsarbete sker inom ramen för Cambio
Cosmic. Region Kronoberg har köpt in en applikation som är integrerad i Cosmic
och som kan användas för videomöten. Här pågår för närvarande ett pilotprojekt
i ett annat landsting och resultat från den utvärderingen inväntas innan
applikationen implementeras i Region Kronoberg.
Vidare kommer lösningar som ger stöd åt invånare och vårdpersonal i form av
digitala frågeformulär som syftar till att hjälpa invånare att välja rätt mötesform
direkt. Om personen ex. behöver ta ett blodtryck för att kunna förnya sina
preventivmedel så behöver ett fysiskt möte bokas in. Genom att utveckla denna
form av sortering kan vi spara både invånaren och vården dubbla besök och
minska antalet uteblivna besök.
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Svar på motion
Diarienr: 16RK2498
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2017-03-08

Region Kronoberg äger tillsammans med övriga landsting och regioner Inera AB.
Inera utvecklar IT- stöd för god, tillgänglig och säker vård och förvaltar nationella
tjänster inom hälsa och vård till befolkningen. Det övergripande syftet är att nå
målen i den nationella eHälsa-strategin. Från mitten av mars 2017 kommer Inera
att ingå i SKL Företag AB.
Att utveckla en applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation mellan
vården och patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam
utvecklingsprocess i synnerhet för en mindre region. Utveckling av applikationer
bör knytas till det arbete som görs inom ramen för Ineras stöd- och
behandlingsplattform. Region Kronoberg använder redan idag denna plattform
för att erbjuda KBT via internet.
Som motionen beskriver pågår ett projekt runt digitala vårdmöten i Närhälsan i
Västra Götaland. Det är viktigt att Region Kronoberg följer de olika initiativ som
görs inom e-hälsoområdet av olika aktörer och drar nytta av deras erfarenheter
och framsteg. På så sätt kan regionen vidareutveckla digitaliseringen av vården
med de ekonomiska ramar som föreligger. Det är viktigt att utifrån
målgruppsanalyser möjliggöra för personer att möta sitt vårdbehov på olika sätt,
vilket också stärker jämlikheten i vården.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
En analys av resursperspektivet behöver göras om man ska utveckla egna
lösningar. Av denna bör framgå vilka resursbesparingar respektive
resursförstärkningar, både personella och tekniska, som virtuella mottagningar
skulle kunna innebära för verksamheterna.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Mammografi även för kvinnor över 74
år

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att avslå motionen

Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson, Centerpartiet har i en motion föreslagit att även kvinnor
över 74 år inkluderas i mammografiscreeningen i Region Kronoberg och att
utökningen sker från 2018. Den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år för
mammografiscreening i Region Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen
för mammografi. Bedömningen av verksamhetscheferna för bild- och
funktionsmedicin och kirurgkliniken är att undersökningar på friska kvinnor måste
vara evidensbaserad varför åldersgränsen i nuläget inte bör ändras.
Svar på motion
Verksamhetscheferna för bild- och funktionsmedicin och kirurgkliniken har
lämnat faktauppgifter och synpunkter avseende mammografiscreening och
eventuellt ändrade förutsättningar. Idag erbjuder Region Kronoberg
mammografiscreening till kvinnor i åldern 40-74 år. Undersökningen är
kostnadsfri och möjligheten att delta i screeningen utnyttjas mer än tidigare. Den
nuvarande åldersfördelningen 40- 74 år för mammografiscreening i Region
Kronoberg bygger på den tillgängliga evidensen för mammografi och de
nationella riktlinjerna. Det är också det åldersspannet som verkar vara det gängse i
Sverige.
Generellt gäller att det krävs evidens för att införa nya metoder, behandlingar och
undersökningar eller förändringar av befintliga. Det innebär i sin tur att nya
studier behöver genomföras för att kunna säkerställa evidens för förändring av
kriterier för undersökningar och behandlingar. Bedömningen av
verksamhetscheferna för bild- och funktionsmedicin och kirurgkliniken är att
undersökningar på friska kvinnor måste vara evidensbaserad varför åldersgränsen
i nuläget inte bör ändras. Om evidensläget ändras och de nationella riktlinjerna
revideras bör i så fall den nuvarande åldersfördelningen 40-74 år omprövas.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Om det skulle ske en utökning av antalet undersökningar i samband med
mammografiscreening finns det en begränsning i antalet mammografiapparater
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och att det finns brist på mammografisjuksköterskor och läkare i stora delar av
Sverige. Det medför att det sannolikt är svårt att utöka volymen i nuvarande
situation. Organisatorisk är det möjligt att genomföra fler undersökningar under
förutsättningen att det sker ett resurstillskott. Just nu har bild- och
funktionsmedicin problem och ligger fortfarande efter med ordinarie screening
men det ska förhoppningsvis förändras under året.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion – Mammografi även för kvinnor över 74 år
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Diarienr: 17RK467
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2017-05-18

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Prostatacancercentrum i Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att ytterligare förbättra
utredning och behandling av såväl prostatacancer som andra cancerdiagnoser.
Återrapport årsskiftet 2017/2018. Motionen anses därmed besvarad.

Sammanfattning
Suzanne Frank (m) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg succesivt ska
bygga upp ett Prostatacancercentrum i syfte att förbättra omhändertagandet av
prostatacancerpatienter. Motionären beskriver i motionen att prostatacancer är den
vanligast förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen för
män. Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat
omhändertagande men med de standardiserade vårdförloppen medfört att
provsvar och väntetiderna till operation har kunnat kortas vilket är glädjande
menar motionären. För att ytterligare samordna och stärka vården vill Suzanne
Frank bygga upp ett Prostatacancercentrum som, i likhet med Bröstenheten för
bröstcancer, kan samla all kompetens och få till stånd en effektiv och trygg vård
för patienter med prostatacancer.
Verksamhetschefen på kirurgkliniken har tillsammans med patientprocessledare
prostatacancer och sektionsledare urologi lämnat synpunkter på motionen.
Sammanfattningsvis kan sägas att de delar motionärens problemformulering kring
prostatacancervården och är positiva till ett Prostatacancercentrum. Men eftersom
storleken på Region Kronoberg, de organisatoriska förutsättningarna och de
resurser som är tillgängliga önskar de att skapa ett sammanhållet Cancercentrum
Kronoberg istället för att det finns många små diagnosspecifika centra. De samlade
resurserna ger förutsättningar för snabb utredning och behandling av större delen
av all cancer i regionen som kan samordnas och prioriteras inbördes. Detta skulle
också kunna samordnas med tankarna på en mer sammanhållen onkologisk vård
vid sjukhusen.
Föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att tillskapa ett samlat Cancercentrum Kronoberg i syfte att
ytterligare förbättra utredning och behandling av såväl prostatacancer som andra
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cancerdiagnoser.
Svar på motion
Suzanne Frank beskriver i motionen att prostatacancer är den vanligast
förekommande cancerformen och den vanligaste tumörsjukdomen för män.
Patienter har under lång tid upplevt långa väntetider och ett splittrat
omhändertagande men med de standardiserade vårdförloppen medfört att
provsvar och väntetiderna till operation har kunnat kostas vilket är glädjande
menar motionären. För att ytterligare samordna och stärka vården vill Suzanne
Frank bygga upp ett Prostatacancercentrum som, i likhet med Bröstenheten för
bröstcancer, kan samla alla kompetens och få till stånd en effektiv och trygg vård
för patienter med prostatacancer.
Verksamhetschefen på kirurgkliniken har tillsammans med patientprocessledare
prostatacancer och sektionsledare urologi lämnat synpunkter på motionen. De
anser att en samlad kompetens kring prostatacancer gagnar patienterna. Till stora
delar görs detta redan idag, men i ett mindre formellt sammanhang än vad som
beskrivs i motionen. Alla nya fall av prostatacancer diskuteras i multidisciplinär
konferens, med urolog, onkolog, patolog, radiolog och kontaktsjuksköterska.
Patienterna informeras om samtliga behandlingsalternativ med dess fördelar och
risker och erbjuds möjlighet till så kallad second opinion. Verksamheten har
dessutom ett nära samarbete med Skånes Universitetssjukhus, med utbyte av
patienter åt båda håll. Alla nya fall inrapporteras till det nationella kvalitetsregistret
Verksamhetsföreträdarna beskriver några av de utmaningar som prostatacancervården står inför, på några års sikt;
1) ett ökat fokus på kvalitet och mätningar av kvalitet
2) sannolikt en ökad användning av magnetkameraundersökningar (MR) av
prostata som utredning av misstanke om cancer innan cellprovtagning görs
3) sannolikt en mer organiserad information om för- och nackdelar med PSAprovtagning än vad som sker idag (jmf de helt nya rekommendationerna från
myndigheterna i USA)
4) en brist på patologer i hela Sverige.
Dessa nämnda utmaningar, som dock inte är en heltäckande lista, skulle till
varierande grad underlättas av ett Prostatacancercentrum menar de.
Men det finns ytterligare problem som inte kommer att avhjälpas med ett
Prostatacancercentrum som sannolikt skulle bli för litet att kunna arbeta effektivt
med dessa frågor. Det kanske största problemet i nuläget är avsaknaden av jämna
och tillräckliga operationsresurser för botande behandling av prostatacancer. Ett
annat problem är det lilla antalet involverade läkare, och därmed en sårbarhet
gällande bemanningen i framtiden.
Verksamhetsföreträdarna är positiva till ett Prostatacentrum men skulle hellre se
att man tar fasta på dessa erfarenheter och i stället skapa ett sammanhållet
Cancercentrum Kronoberg, där resurser för snabb utredning och behandling av
större delen av all cancer i regionen kan samordnas och prioriteras inbördes.
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Det skulle troligen möjliggöra ett jämnare flöde på operationsavdelningen. Med
särskilda spår för detta innebär det också att eventuella undanträngningseffekter
för godartade, men nog så handikappande, sjukdomar och tillstånd kan
synliggöras och i viss mån undvikas. Man skulle också ha möjlighet att utnyttja
samma infrastruktur för olika screeninginsatser t.ex. bröstcancer, tjocktarmscancer
och prostatacancer, samordna och prioritera utredning, behandling och
kvalitetssäkring relaterat till det för olika cancerformer. Det skulle ge
förutsättningar för en mer jämlik och jämställd vård i hela regionen. Med en
sammanhållen organisation kan man dessutom lättare samordna insatser för
rehabilitering efter behandling, och inte minst öka möjligheterna till forskning och
utveckling av cancervården. Detta passar väl in i planerna på en framtida
onkologisk verksamhet med ett större sammanhållet uppdrag.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
För att kunna fatta beslut om uppbyggnad av ett prostatacancercentrum alt
Cancercentrum Kronoberg krävs en grundlig analys och utredning av organisation
och ekonomiska förutsättningar.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion angående Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
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Regionfullmäktige

Svar på motion – Ta fram en policy för återanvändning av
utrustning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att "Riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål inom
Region Kronoberg" inte ska omfatta avyttring av ambulanser, vilka är föremål för
försäljning.
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en
policy för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre
använder så att utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till
användning i hjälpbehövande länder.
Regionfullmäktige återremitterade ärende § 50/17 för översyn av hur den
framtagna riktlinjen kan utvidgas till att även omfatta ambulanser.
Bakgrund
Regionstyrelsen beslöt § 58/17 att fastställa riktlinje för bortskänkande av
medicinskteknisk utrustning och andra föremål inom Region Kronoberg.
Riktlinjen avser utrustning och andra föremål som Region Kronoberg kan skänka
bort och är av ringa värde. Därmed omfattas inte ambulanser, eftersom dessa inte
är av ringa värde.
Redan det faktum att ambulanser renderar ett värde för Region Kronoberg gör att
det är olämpligt att inarbeta dessa i riktlinjen som endast omfattar föremål av
mycket lågt värde eller inget värde alls. Vill fullmäktige gå vidare med tanken att skänka
bort ambulanser är det därför lämpligare att göra detta i ett särskilt beslut för
sådant som har ett värde.
Avyttring av ambulanser inom Region Kronoberg
När en av Region Kronobergs ambulanser ska avyttras så verkställs detta av
Upphandlingsenheten som säljer dessa via Kvarndammen-auktioner till
högstbjudande. Varje ambulans som säljs ger Region Kronoberg en inkomst på
mellan 60 000 kr – 90 000 kr. Vem som helst kan köpa dessa ambulanser, även
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bistånds-eller andra hjälporganisationer. Försäljningen har inget att göra med
riktlinjen för bortskänkande av utrustning som regionstyrelsen fastställt.
Kommunallagens krav på likabehandling och anknytning till
invånarna
Kommunallagen ställer krav på likabehandling och anknytning till Region
Kronobergs geografiska område eller medlemmar (invånare). Det bör i det
sammanhanget påpekas att ett eventuellt bortskänkande av föremål med stort
värde, såsom ambulanser, kan komma att ställa till problem eftersom det kan
klandras som icke lagligt.
För det fall regionfullmäktige väljer att skänka bort ambulanser bör
regionfullmäktige därför beakta att det är skattemedel som går till bistånd i andra
länder och därmed inte på något sätt kommer Region Kronobergs medlemmar
(invånare) tillgodo. Vidare uppstår det svårigheter i hur bortskänkande ska gå till
för att inte organisationer ska kunna hävda att vi förbigår
likabehandlingsprincipen. Kommunallagen säger också att Region Kronoberg inte
får hantera sådant som är en angelägenhet som ska hanteras av staten, vilket man
kan hävda att biståndsverksamhet är.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
I motionen används bortskänkande av ambulanser som ett exempel på utrustning
som kan skänkas bort. Region Kronoberg har för närvarande stora utmaningar
avseende det ekonomiska läget, främst inom hälso- och sjukvården, en situation vi
delar med flera landsting och regioner runt om i landet. Inkomsterna vid
försäljning av ambulanser kan inte betraktas som mindre summor, varför ett
bortskänkande av dessa, alternativt en försäljning till hjälporganisationer för ett
mindre värde, även strider mot regionfullmäktiges mål om en hållbar ekonomi i
balans och kommunallagens krav om en god ekonomisk hushållning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning – Yngve
Filipsson (L)
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§ 50.

Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning 16RK2403

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet för översyn av hur den framtagna riktlinjen kan utvidgas till att
även omfatta ambulanser.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy
för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att
utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i
hjälpbehövande länder.
Yrkanden
- Yngve Filipsson (L) yrkar att ärendet återremitteras för översyn av hur den framtagna
riktlinjen kan utvidgas till att även omfatta ambulanser.
Ajournering
Anna Fransson (S) begär att mötet ajourneras. Ordförande ajournerar mötet klockan
12.15-12.20.
När ärendet återupptas yrkar Anna Fransson (S) bifall till Yngve Filipssons (L)
återremissyrkande.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens förslag.
- Yngve Filipssons (L) återremissyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet enligt Yngve Filipssons (L) yrkande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
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att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Expedieras till
Planeringsdirektör
Kanslidirektör





Beslutsunderlag
§79 RS Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
§121 RSAU Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning (förslag)
Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning

Paragrafen är justerad

Page 306
2 of 496

Protokollsutdrag
Datum: 2017-04-13

§ 79.

Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning 16RK2403

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utarbetar en policy
för återanvändning av utrustning som Region Kronoberg inte längre använder så att
utrustningen i så stor utsträckning som möjligt kan komma till användning i
hjälpbehövande länder.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ersättaren Yngve Filipsson (L).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen, med hänvisning till att riktlinje för bortskänkande av medicinsk
utrustning och andra föremål fastställdes av regionstyrelsen den 21 mars 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige, april 2017




Beslutsunderlag
§121 RSAU Svar på motion - Policy för återanvändning av utrustning
Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
Svar på motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning (förslag)

Paragrafen är justerad
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Regionstyrelsen

Remissyttrande – Trafikanalys rapport 2017:1 Ny
målstyrning för transportpolitiken, N2017/01927/TS

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 19
juni 2017.
Region Kronoberg delar Trafikanalys uppfattning att de befintliga preciseringarna
på ett relativt bra sätt konkretiserar och definierar hur de transportpolitiska målen
ska tolkas och förstås.
Region Kronoberg delar även Trafikanalys uppfattning att preciseringarna är för
många för att fungera effektivt i målstyrningen och de blir för vitt omfattande för
att ge en tydlig bild av regeringens prioriteringar för politiken.
Region Kronoberg anser att Trafikanalys förslag, innebärande att, begreppet
preciseringar utgår och ersätts av transportpolitiska prioriteringar, är ett bra förslag
som rätt använt kan leda till en ökad tydlighet inom transportpolitiken.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Tjänsteskrivelse remissvar:
Remissyttrande över Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för
transportpolitiken, N2017/01927/TS
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Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
n.registrator@regeringskansliet.se
elvira.shakirova@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Trafikanalys rapport 2017:1 Ny
målstyrning för transportpolitiken, N2017/01927/TS

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.

Bakgrund
Regeringen har uppdragit åt Trafikanalys att göra en översyn av de
transportpolitiska preciseringarna och uppföljningen av de transportpolitiska
målen.
Trafikanalys föreslår i rapport 2017:1 att begreppet preciseringar utgår från
transportpolitiken och byts ut till tre transportpolitiska prioriteringar:
- Tillgänglighet för ökad tillväxt, sysselsättning och bostadsförsörjning
- Ett klimatneutralt transportsystem
- Ett hälsofrämjande och säkert transportsystem
Dessa prioriteringar föreslås följas upp med ett antal indikatorer som var och en
beskrivs utifrån ett antal olika mått.
Synpunkter
Region Kronoberg delar Trafikanalys uppfattning att de befintliga preciseringarna
på ett relativt bra sätt konkretiserar och definierar hur de transportpolitiska målen
ska tolkas och förstås. Men som Trafikanalys påpekar är preciseringarna för många
för att fungera effektivt i målstyrningen och de blir för vitt omfattande för att ge
en tydlig bild av regeringens prioriteringar för politiken.
Region Kronoberg anser att Trafikanalys förslag, att begreppet preciseringar utgår
och ersätts av transportpolitiska prioriteringar, är ett bra förslag som rätt använt
kan leda till en ökad tydlighet inom transportpolitiken.
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Region Kronoberg anser att det finns stora möjligheter att öka tydligheten och
förbättra styrningen genom att ersätta dagens vittomfattande preciseringar med
transportpolitiska prioriteringar och indikatorer. Vid en sådan förändring bör dock
följande beaktas:
- Risk för parallella styrsystem Enligt förslaget skall de transportpolitiska
målen kvarstå och förtydligas genom transportpolitiska prioriteringar
samtidigt som ett antal indikatorer används för att följa och mäta
utvecklingen. Om det inte finns en mycket stor tydlighet över de inbördes
förhållande mellan dessa tre grupper i systemet finns det en stor risk för
olika tolkningar och en upplevelse av parallella styrsystem.
- Regionala obalanser måste tydliggöras. Ett system med ett fåtal
transportpolitiska prioriteringar kan öka tydligheten i den politiska
styrningen men samtidigt kan många obalanser döljas om dessa främst
fokuserar på utvecklingen på nationell nivå. Därför är det mycket viktigt
att skapa ett system med politiska prioriteringar och indikatorer som
beaktar de skillnader i förutsägningar, möjligheter och behov som finns i
olika delar av landet.
- Långsiktighet måste eftersträvas. I rapporten föreslår Trafikanalys att
istället för transportpolitiska preciseringar skall regeringen årligen ange tre
transportpolitiska prioriteringar. Region Kronoberg anser att det i
systemet måste finnas en balans mellan möjligheterna att årligen göra
omprioriteringar och långsiktigt stabila förutsättningar för utveckling i
hela landet.
Vidare redovisar Trafikanalys i rapporten att vart fjärde år genomföra en
fördjupad uppföljning av de transportpolitiska målen. Dessa fördjupade
uppföljningar kan enligt rapporten genomföras i samband med ett regeringsskifte
eller inför en ny omgång i infrastrukturplaneringen. Region Kronoberg förordar
att dessa fördjupade uppföljningar görs inför varje ny omgång av
infrastrukturplaneringen så att uppföljningarna kan ligga till grund för den
inriktning och de direktiv som ska gälla för den nya planperioden.

REGION KRONOBERG

Anna Fransson

Martin Myrskog

Regionstyrelsens ordförande

Regiondirektör
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Förord
I september 2016 fick Trafikanalys två regeringsuppdrag med syfte att göra en översyn av de
transportpolitiska preciseringarna och uppföljningen av de transportpolitiska målen. Det ena
uppdraget avsåg preciseringarna i sin helhet, och det är detta uppdrag som här slutredovisas. I
projektrapporteringen ingår också tre underlags-PM. Den första presenterar uppdragets
utgångspunkter, den andra indikatorer för uppföljning och den tredje slutsatser om styrning. På
Trafikanalys webbplats redovisas också ett antal konsultrapporter som har tagits fram för att
belysa olika frågeställningar med koppling till projektet.
Det andra av de två uppdragen avser en översyn av preciseringar och etappmål inom
trafiksäkerhetsområdet. Trafikanalys lämnar i denna rapport ett preliminärt förslag också för
etappmål för trafiksäkerhet. Avsikten är att fortsätta analysen av lämplig målnivå för år 2030 till
den 31 maj, då detta uppdrag slutredovisas.
Projektledare har varit Anders Brandén Klang. Krister Sandberg och Maria Melkersson har varit
biträdande projektledare med fokus på tillgänglighet respektive trafiksäkerhet. I projektgruppen
har även Anna Ullström och Märit Izzo ingått.

Stockholm i mars 2017

Brita Saxton
Generaldirektör
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Sammanfattning
Uppdraget
I september 2016 fick Trafikanalys två regeringsuppdrag med syfte att se över de transportpolitiska målens preciseringar med ambitionen att säkerställa att preciseringarna av målen väl
speglar regeringens prioriteringar för transportpolitiken. I uppdragen ingår också att se över
uppföljningen av målen och preciseringarna, samt att lämna förslag avseende styrning. Det ena
uppdraget (N2016/05490/TS, se Bilaga 1) rör preciseringarna och uppföljningen i sin helhet,
vilket slutredovisas i denna rapport.

Transportpolitiska preciseringar och prioriteringar
Trafikanalys bedömning är att de befintliga preciseringarna på ett relativt bra sätt konkretiserar
och definierar hur de transportpolitiska målen ska tolkas och förstås. I jämförelse med andra
ansatser att beskriva långsiktigt hållbara transportsystem så täcker preciseringarna det mesta.
Men preciseringarna är för många för att fungera effektivt i målstyrning inom transportpolitiken,
och de blir för vittomfattande för att ge en tydlig bild av regeringens prioriteringar för politiken. Vi
föreslår därför att begreppet preciseringar utgår från transportpolitiken. Istället föreslår vi att
regeringen årligen redovisar tre transportpolitiska prioriteringar, som både stödjer regeringens
övergripande prioriteringar och riksdagens transportpolitiska mål. Med utgångspunkt från
nuvarande övergripande prioriteringar skulle de transportpolitiska prioriteringarna kunna vara:
•

Tillgänglighet för ökad tillväxt, sysselsättning, och bostadsförsörjning

•

Ett klimatneutralt transportsystem

•

Ett hälsofrämjande och säkert transportsystem

Utvecklad styrning
En genomlysning av erfarenheter av dagens mål och preciseringar samt av myndighetsstyrning
visar att nuvarande system inte upplevs som tillräckligt styrande. De observerade bristerna har
legat till grund för utformningen av vårt förslag till prioriteringar och indikatorer. Ambitionen har
varit att detta ska leda till en ökad uppföljningsbarhet, men även att de ska vara styrande genom
att stimulera till innovationer hos myndigheterna så att verksamheten leder till måluppfyllelse.
Medan en alltför strikt mål- och resultatstyrning tenderar att vara innovationshämmande kan en
mer tillitsbaserad styrning stimulera nytänkande. För att en sådan styrning ska få genomslag
krävs att den formella styrningen i sig själv utvecklas, men att den kompletteras med återkoppling av uppföljningen och genom informella kontakter där den formella styrningen tydliggörs
och stärks.

Indikatorer och uppföljning
Trafikanalys har sedan 2010 uppdraget att årligen följa upp och redovisa till regeringen hur
transportsystemet utvecklas med avseende på de transportpolitiska målen. I uppdraget som
redovisas här framhåller regeringen sina krav på indikatorer för uppföljningen.

7

Page 324 of 496

Regeringen understryker vidare att det är viktigt att uppföljningssystemet redovisar
bedömningar för den totala målbilden, alltså ger en sammanvägd bild av utvecklingen i
förhållande till det övergripande målet, funktionsmålet och hänsynsmålet. Vi föreslår en metod
för sådana sammanvägda bedömningar, som baseras på nyckelmått och nyckelindikatorer.
Metoden innebär att många aspekter av långsiktigt hållbar transportförsörjning ska tillgodoses
för att transportsystemet ska anses utvecklas i enlighet med målen, samtidigt som de aspekter
som särskilt nämns i målen kommer att ha störst inflytande på bedömningarna.
Vi föreslår att uppföljningen ska baseras på 15 indikatorer som är väl motiverade med
hänvisning till viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Av indikatorerna är
14 trafikslagsövergripande. Den sista indikatorn berör inte trafikslagen, då den handlar om
möjligheterna att skapa tillgänglighet utan resor och transporter. Indikatorerna ska användas i
uppföljningen av de transportpolitiska målen men även av regeringens transportpolitiska
prioriteringar. Vi föreslår vidare att formerna för rapportering av måluppföljningen utvecklas, så
att en årlig redogörelse lämnas årligen senast den 15 april, och att den senare under året
kompletteras med en årlig tematisk fördjupning, med en mer kvalificerad analys av en utvald del
av den totala målbilden. Därutöver föreslås en återkommande fördjupad uppföljning ungefär vart
fjärde år, antingen i samband med regeringsskifte eller inför en ny omgång av
infrastrukturplaneringen.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Prioritering A
FUNKTIONSMÅL

HÄNSYNSMÅL

Prioritering B

Prioritering C

Indikatorer med tillhörande mått för uppföljning av mål och prioriteringar

Figur A: Trafikanalys förslag till generell struktur. Transportpolitiska mål, transportpolitiska prioriteringar och
indikatorer för uppföljning av mål och prioriteringar som täcker viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar
transportförsörjning.
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1

Inledning

1.1

Uppdraget

I september 2016 fattade regeringen beslut om att ge Trafikanalys två uppdrag med syfte att se
över de transportpolitiska målens preciseringar. Ambitionen med uppdragen är att säkerställa
att preciseringarna av målen väl speglar regeringens prioriteringar för transportpolitiken. I
uppdragen ingår att se över uppföljningen av målen och preciseringarna, samt att lämna förslag
avseende styrning. Det ena uppdraget rör preciseringarna och uppföljningen i sin helhet, och
slutredovisas i denna rapport. ((Regeringen 2016f), se även Bilaga 1)
Det andra uppdraget gäller en översyn av preciseringarna inom trafiksäkerhetsområdet
specifikt, och ska slutredovisas senast den 31 maj 2017 (Regeringen 2016d). För att samråd,
information och kommunikation ska fungera på bästa sätt har Vi valt att genomföra uppdragen
som ett sammanhållet projekt.
För båda uppdragen gäller det att de transportpolitiska målen och dess två delmål, som är
fastställda av riksdagen ligger fast. Det övergripande transportpolitiska målet har varit
detsamma sedan 1998, men i och med antagandet av propositionen Mål för framtidens resor
och transporter (Prop. 2008/09:93) infördes ett funktionsmål, och ett hänsynsmål i
målstrukturen.

ÖVERGRIPANDE MÅL:
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet
FUNKTIONSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara
jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns
transportbehov

HÄNSYNSMÅL:
Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt
bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.

Figur 1.1: Den transportpolitiska målstrukturen, med övergripande mål, funktionsmål inriktat på tillgänglighet
och hänsynsmål med inriktning på säkerhet, miljö och hälsa.

Regeringen angav också ett antal preciseringar av dessa nya mål, för att förtydliga och
konkretisera hur målen skulle tolkas. Funktionsmålet har sju preciseringar:
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1.

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

2.

Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften.

3.

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra
länder.

4.

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett
jämställt samhälle.

5.

Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.

6.

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i
trafikmiljöer ökar.

7.

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Hänsynsmålets fem preciseringar lyder:
1.

Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet skadade minskas
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.

2.

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och
antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.

3.

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och
luftfartsområdet minskar fortlöpande.

4.

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås
genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av
fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen.

5.

Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga
miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta
mål.

Uppdragets huvudsakliga omfattning
Uppdraget omfattar tre huvuddelar, som är nära sammankopplade med varandra.
•

Se över och vid behov lämna förslag till nya eller modifierade transportpolitiska
preciseringar.

•

Ge förslag på indikatorer som gör det möjligt att följa upp målen i sin helhet (vilket
även omfattar samlade bedömningar av utvecklingen för de tre transportpolitiska
målen).

•

Beskriva hur styrning och uppföljning sker kopplat till de transportpolitiska målen, och
vid behov lämna förslag till förändringar.

Vidare sägs i uppdraget att vi ska beakta förslag om bland annat etappmål som presenterades
av Miljömålsberedningen i ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” (2016). Trafikverket,
Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter ska bistå med underlag
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och annat stöd som vi behöver för att genomföra uppdraget. I uppdraget ska vi också föra en
dialog med berörda aktörer i syfte att fånga en bred bild av hur olika aktörer ser på frågorna.

1.2

Samråd, dialog och underlag

Dialogmöten, workshops och seminarier
De viktigaste formerna för dialog som använts i projektet är olika typer av möten, seminarier och
workshops. Dialogen inleddes med ett uppstartsseminarium i oktober, och under perioden
oktober till januari genomfördes ett antal workshops med olika fokus. Bland annat hölls
workshops om tillgänglighetsanalyser, om uppföljning av transportsystemets påverkan på
miljökvalitetsmålen och en serie workshops med fokus på myndighetsstyrning.
I samband med konferensen Transportforum i januari 2017 genomfördes en öppen workshop,
där vi presenterade preliminära förslag och slutsatser och inhämtade synpunkter på dessa. Ett
avslutande seminarium för att presentera huvuddragen i vår slutrapport genomfördes den 2
mars 2017. En fullständig förteckning över genomförda dialogtillfällen finns på Trafikanalys
webbplats för Preciseringsöversynen. 1
Som komplement till många större möten har dialog med andra aktörer också förts i bilaterala
möten, och genom skriftliga inspel.

Underlagsrapporter
Förutom denna slutrapport har vi publicerat ett antal underlagsrapporter under projektets gång.
Det är dels ett antal konsultrapporter med lika olika inriktningar, dels en serie promemorior, som
mer i detalj belyser de olika huvuddelarna av uppdraget. En fullständig förteckning över
publicerade underlag finns på Trafikanalys webbplats för Preciseringsöversynen1. Följande
promemorior har tagits fram av Trafikanalys inom ramen för uppdraget:

1

-

PM 2016:17 Preciseringsöversyn – Några utgångspunkter. Promemorian innehåller en
analys av de befintliga preciseringarna och hur vi följt upp dem, en genomgång av de
prioriteringar för transportpolitiken som regeringen gett uttryck för, och några
preliminära observationer kopplade till målstyrning inom transportpolitiken.

-

PM 2017:1 Preciseringsöversyn – Indikatorer och uppföljning. Denna promemoria
redogör för vilka indikatorer och mått vi föreslår ska användas vid uppföljningen av mål
och prioriteringar. En metod för att göra sammanvägda bedömningar av transportsystemets utveckling med avseende på de transportpolitiska målen presenteras.
Slutligen föreslås att tematiska måluppföljningar ska komplettera den ordinarie årliga
måluppföljningen, och att fördjupade uppföljningar ska göras med fyra till fem års
intervall.

-

PM 2017:3 Preciseringsöversyn – Målstyrning i teori och praktik. Promemorian består
av tre delar. Den första delen är en sammanfattning av erfarenheter och forskning inom
målstyrningens område. Den andra delen redogör för resultat av en serie workshops
med myndigheter och statliga bolag inom transportområdet samt Regeringskansliet
som genomförts inom ramen för uppdraget. Den tredje delen innehåller förslag som
kan bidra till stärkt styrning inom transportpolitiken.

http://www.trafa.se/sidor/preciseringsoversynen/
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2

Från preciseringar till
prioriteringar

2.1

De nuvarande preciseringarnas funktion

Om vi betraktar de befintliga preciseringarna så är det lätt att konstatera att de tillkommit i syfte
att konkretisera och förtydliga hur funktionsmålet och hänsynsmålet ska tolkas och operationaliseras. De har alltså i första hand haft funktionen att förklara målens fulla bredd, och inte
funktionen att tydliggöra prioriteringar. Eftersom det övergripande målet är att åstadkomma en
långsiktigt hållbar transportförsörjning, kan man se preciseringarna som ett försök att definiera
hur regeringen sett på detta begrepp.
Vad som kännetecknar ett långsiktigt hållbart transportsystem har analyserats av många olika
forskargrupper och organisationer. I vår PM ”Preciseringsöversyn – några utgångspunkter”
(Trafikanalys 2016a) redogjorde vi för en jämförelse mellan de befintliga preciseringarna och
andra ansatser som använts. Vi kunde se att det var en tämligen god överensstämmelse mellan
vilka aspekter som betonas i preciseringarna och de som tagits upp av exempelvis FN i deras
globala mål Agenda 2030. (UNDP 2015) Två aspekter hade dock inte någon direkt motsvarighet
i preciseringarna. Det gällde transporternas ekonomiska överkomlighet och villkoren inom
transportbranschen (bland annat goda arbetsvillkor och sund konkurrens). Dessutom saknar
preciseringsstrukturen något för att beskriva möjligheten att uppnå tillgänglighet utan transporter
eller resor, något som har potential att bidra till både funktionsmålet och hänsynsmålet.
Av regeringsuppdraget framgår att eventuella förslag till nya eller förändrade preciseringar ska
spegla regeringens prioriteringar för transportpolitiken. Preciseringarna ska också vara konkretiseringar av de transportpolitiska målen, begränsade i antal, uppföljningsbara, trafikslagsövergripande i den mån det är lämpligt samt ha en potential att ge en styrningseffekt.
Att öka antalet mål ger inte starkare, utan svagare, styrning. Detta kontraintuitiva samband
brukar kallas för detaljeringsparadoxen. Varje nytt mål som läggs till minskar styrkraften hos de
redan existerande målen. Det är vanligt att försöka anpassa målstyrning till en komplex organisations vardag genom att tillåta sig alltför många mål, ofta precis lika många mål som uppdrag –
eller rent av ännu fler. Avsikten att på detta sätt ”spegla” ett komplext och mångfacetterat
uppdrag genom att låta mångas hjärtefrågor synas i målformuleringarna kan upplevas rättvist,
ge legitimitet och mildra kritik för att somligt inte prioriterats. Det är så som de nuvarande
transportpolitiska målpreciseringarna är utformade: de försöker täcka allt.
Risken är dock överhängande att målstyrning utan prioritering mest blir en lek med ord. En
generell slutsats baserad på studier av mål- och resultatstyrning i komplexa politiska sammanhang är att det gäller att balansera önskat politiskt signalvärde mot önskad styrkraft då dessa
målsättningar i praktiken tenderar att arbeta emot varandra. För varje nytt mål som läggs till
fragmenteras uppmärksamhet och resurser. Detta innebär att de befintliga preciseringarna
genom sitt antal kan ha motverkat en effektiv målstyrning av transportpolitiken. En mer utförlig
genomgång av detta resonemang finns i PM:en ”Preciseringsöversyn Målstyrning i teori och
praktik” (Trafikanalys 2017b)
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Skulle preciseringarnas antal minskas så att de blir tydligare uttryck för regeringens
prioriteringar, kan de inte längre uppfylla funktionen att beskriva helheten av funktionsrespektive hänsynsmålet, eller det övergripande målet. Uppföljningen av de transportpolitiska
målen kan då inte längre som hittills vara baserad på preciseringarna, utan måste utgå från en
analys av viktiga aspekter för att åstadkomma en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Ett sätt
att göra det är att fastställa indikatorer för uppföljningen som täcker hela målstrukturen.

Trafikanalys slutsatser

2.2

•

De befintliga preciseringarna är för många och har för svag politisk relevans
för att ha potential för styrningseffekt.

•

Uppföljningen av de transportpolitiska målen bör omfatta alla aspekter av en
långsiktigt hållbar transportförsörjning. Uppföljningen behöver därför ske på
indikatornivå och omfatta fler delar av målen än det som ryms inom
prioriteringarna.

Kriterier för prioriteringar och indikatorer

Prioriteringar
Som vi konstaterat har de befintliga preciseringarna använts för att definiera vad funktionsrespektive hänsynsmålet omfattar. På det sättet har de fungerat relativt bra, då de tillsammans
fångat många av de aspekter som anses viktiga för en långsiktigt hållbar transportförsörjning.
Men om regeringen vill att preciseringarna ska spegla regeringens prioriteringar för transportpolitiken och vara funktionella i styrningen mot de transportpolitiska målen, så behöver de alltså
omformuleras och reduceras i antal.
Trafikanalys har definierat en uppsättning kriterier som bör vara uppfyllda för att motivera att ett
delområde av en långsiktigt hållbar transportförsörjning framhålls som en särskild transportpolitisk prioritering. Kriterierna är baserade på det regeringsuppdraget nämner som viktiga
egenskaper hos en precisering samt på våra slutsatser om vad som behöver uppfyllas för att ha
en potential att ge styrningseffekt. De transportpolitiska prioriteringarna ska:
•

Spegla regeringens prioriteringar och konkretisera målen

•

Sätta fokus på ett område av stor betydelse för att nå de transportpolitiska målen och
en långsiktigt hållbar transportförsörjning.

•

Vara trafikslagsövergripande

•

Beröra flera aktörer i samhället, såväl offentliga som privata och på olika geografiska
nivåer

•

Ha ett betydande mått av angelägenhet, som motiverar att insatser för att uppfylla
prioriteringen går före andra insatser inom transportpolitiken

•

Vara få till antalet, i enlighet med styrningsforskningen.
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För att minska risken för sammanblandningar med de befintliga preciseringarna, och för att
betona att detta är prioriteringar och inte transportpolitiken i sin helhet, föreslår vi att begreppet
preciseringar utgår. Benämningen bör istället vara just prioriteringar eller transportpolitiska
prioriteringar. Vi föreslår att regeringen begränsar antalet transportpolitiska prioriteringar till tre
stycken. I avsnitt 3 presenterar vi vår analys av vad som kan vara lämpliga prioriteringar för att
spegla regeringens transportpolitik.

Indikatorer
Huvudkriteriet för urvalet av indikatorer bör vara att täcka in alla viktiga aspekter för att bedöma
om transportförsörjningen är långsiktigt hållbar. En mer detaljerad genomgång av kriterier för
indikatorer anges i avsnitt 4.1. Dessutom föreslår vi att systemet för att göra sammanvägda
målbedömningar i uppföljningen av de transportpolitiska målen, ska utformas så att alla centrala
hållbarhetsaspekter måste beaktas. Detta beskrivs närmare i avsnitt 4.
Förutom mål, prioriteringar och uppföljning finns det fler verktyg som har betydelse för möjligheterna att nå en långsiktigt hållbar transportförsörjning. Som beslutsstöd finns i målsystemet
exempelvis en uppsättning vägledande transportpolitiska principer (Prop. 2008/09:93) om
valfrihet, decentraliserat beslutsfattande, samverkan, konkurrens samt samhällsekonomiska
kostnader. Dessa principer är integrerade i förslaget. Förslagen bygger på en trafikslagsövergripande samverkan kring beslutsfattandet, på lokal/regional nivå när frågorna berör dessa
nivåer. Detta ger aktörerna valfrihet att planera utifrån sina egna behov, med stöd i målstrukturen. Det finns också andra, ur målstyrningssynpunkt bättre metoder att säkerställa att
aspekter som inte ingår i en prioritering bevakas inom transportpolitiken. I avsnitt 4.4
återkommer vi med några exempel på det.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet

FUNKTIONSMÅL:

Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara
jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns
transportbehov

HÄNSYNSMÅL:

Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt
bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.

Prioritering A

Prioritering B

Prioritering C

Indikatorer med tillhörande mått för uppföljning av mål och prioriteringar

Figur 2.1: Trafikanalys förslag till generell struktur. Transportpolitiska mål, transportpolitiska prioriteringar och
indikatorer för uppföljning av mål och prioriteringar som täcker viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar
transportförsörjning.
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Trafikanalys slutsatser
•

För att motivera en transportpolitisk prioritering behövs skarpa urvalskriterier
som både tar hänsyn till vilka som berörs av prioriteringen och möjligheterna
att åstadkomma en politisk styrningseffekt.

•

Regeringen bör använda andra former av styrning som komplement till de
transportpolitiska prioriteringarna. Det gäller för alla aspekter som är av
betydelse för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, men som inte
uppfyller alla kriterier för att motivera en prioritering. Till exempel om det
finns en tydlig aktör som har ett uppenbart huvudansvar för att en fråga ska
lösas.

•

I uppföljningen av de transportpolitiska målen ska målen i sin helhet
beaktas, inte bara de transportpolitiska prioriteringarna. Indikatorerna
behöver därför täcka in alla viktiga aspekter av långsiktigt hållbar
transportförsörjning.
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3

Förslag till prioriteringar

3.1

Regeringens prioriteringar inom
transportområdet

Vi har i en underlags-PM (Trafikanalys 2016a) publicerat en sammanfattning av regeringens
uttalade prioriteringar för transportpolitiken. Sammanställningen baserades på regeringsförklaringen, budgetpropositionen (Prop. 2016/17:1), infrastrukturpropositionen (Prop.
2016/17:21) och samverkansprogrammet ”Nästa generations resor och transporter”
(Regeringen 2016c). Dessutom gjordes en genomgång och klassificering av regeringens alla
transportpolitiska initiativ under perioden november 2014 – november 2016. Då har vi tagit med
de initiativ som regeringen själva bedömt haft bäring på något eller flera av regeringens tre
prioriterade områden: jobb, skola och klimat.
Genomgången av initiativ visade också att regeringen ofta ser transportpolitiska initiativ som
verktyg för att åstadkomma utveckling inom andra politikområden. Framför allt handlar det om
att infrastrukturpolitiken och transportpolitiken förväntas kunna bidra till ökad sysselsättning och
bättre matchning på arbetsmarknaden och dessutom fungera som hävstång för att stimulera till
en stärkt bostadsförsörjning eller ökat bostadsbyggande (i anslutning till utveckling av
infrastruktur).
En annan observation som genomgången av de transportpolitiska initiativen visade var att
hälften av de nuvarande målpreciseringarna inte berördes av ett enda initiativ kopplat till
regeringens prioriterade områden (Figur 3.1). Det betyder inte att det inte förekommit transportpolitiska initiativ inom dessa preciseringar, men tyder på att regeringen inte bedömt att dessa
initiativ haft en koppling till de tre prioriterade områdena jobb, skola och klimat.
Till exempel har regeringen tydligt markerat att ett fortsatt starkt fokus på trafiksäkerhet är en
transportpolitisk prioritering, vilket framgår av både budgetpropositionen och Nystart för
Nollvisionen (Regeringskansliet 2016). Men genomgången av initiativ kopplade till de
prioriterade områdena visade endast på ett initiativ kopplat till trafiksäkerhet på väg. Inget
initiativ rörde bantrafiksäkerhet trots att sammanlagt 23 av de totalt 55 klassificerade initiativen
handlade om bantrafik (i princip genomgående i bemärkelsen järnväg).
Med stöd i denna analys, och även de instruktioner som Vi fått i själva regeringsuppdragen har
vi kommit fram till ett förslag med tre prioriteringar, som alla tre har stor betydelse för
möjligheterna att nå det övergripande målet, och som dessutom alla innehåller delaspekter som
kan hänföras till både funktions- och hänsynsmålet (Figur 3.2)
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Figur 3.1: Regeringens transportpolitiska initiativ, uttalanden och beslut med koppling till de tre prioriterade
områdena ”Sveriges nya jobbagenda”, ”Mer kunskap och ökad jämlikhet i skolan” och ”Sverige som
föregångsland för minskade klimatutsläpp”, under perioden november 2014 till november 2016.
Anm: Färgen speglar antalet träffar per box. Boxarna till höger om den streckade representerar andra skärningar
eller ofta återkommande teman i de transportpolitiska initiativen (Trafikanalys 2016a).

Trafikanalys slutsatser
•

Regeringen vill använda transport- och infrastrukturpolitiken som verktyg för
att bidra till områdena jobb och klimat.

•

Regeringen söker också möjligheter att använda transportsystemets
utveckling som motor eller hävstång för ett stärkt bostadsbyggande.

•

Trafiksäkerhet har en hög prioritet, även om regeringen inte betraktar det som
en fråga kopplad till de utpekade prioriterade områdena.
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ÖVERGRIPANDE MÅL:

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet

FUNKTIONSMÅL:

Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara
jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns
transportbehov

HÄNSYNSMÅL:

Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt
bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.

Tillgänglighet

för ökad tillväxt,
Prioritering
A
sysselsättning och
bostadsförsörjning
Ett klimatneutralt

Prioritering
transportsystemB
Ett hälsofrämjande och
Prioritering C
säkert transportsystem

Figur 3.2: Transportpolitiska mål och Trafikanalys förslag till transportpolitiska prioriteringar.

3.2

Tillgänglighet för ökad tillväxt,
sysselsättning och bostadsförsörjning

Prioriteringen lyder: Tillgängligheten ska till 2030 ha utvecklats positivt och bidragit till en
ökad tillväxt, sysselsättning och bostadsförsörjning
Kort motivering: Transportsystemets funktioner och vad det kostar att använda systemet, utgör
den tillgänglighet som resenärer och transportköpare möter. Genom att på olika sätt utveckla
tillgängligheten skapas möjligheter för ett utvecklat näringsliv, en högre tillväxt, ökad
sysselsättning samt fler och bättre bostadsmiljöer.

Tillgänglighet som medel för att skapa tillväxt
En förbättrad tillgänglighet kan, givet rätt förutsättningar, omsättas i en högre tillväxt, ökad
sysselsättning och bebyggelseutveckling. Ett annat sätt att uttrycka detta är att samhällets
kapitalstock har möjlighet att utvecklas. Samhällets balansräkning beskriver dess tillgångar och
skulder, dess kapital. Skuldsidan är olika fordringar som aktörer utanför den studerade
ekonomin har på ett samhälle. Tillgångssidan är således samhällets bruttokapital. Det kapitalet
kan indelas på olika sätt och med olika grad av detaljrikedom. Några stora kategorier kan vara:
•

Humankapital

•

Socialt och kulturellt kapital

•

Artefakter, dvs. olika former av mänskligt producerat realt kapital såsom
transportinfrastruktur

•

Naturkapital

En definition av hållbarhet i ett balansräkningsperspektiv är att ett samhälles samlade
kapitalstock inte ska minska över tiden. Det vill säga, samhället ska inte använda sin
existerande kapitalstock som produktionsfaktor för att producera varor och tjänster om det leder
till att framtida kapitalstockar reduceras. Istället ska samhället allokera de resurser som dess
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kapitalstock erbjuder på ett så samhällsekonomiskt effektivt sätt som möjligt för att skapa en
optimalt hållbar utveckling, dvs. en optimal tillväxt av dess samlade kapitalstock. 2
För att rätt kunna bestämma effekter av dagens handlingar på framtida kapitalstockar krävs en
förmåga att förstå samhällets dynamik i vid bemärkelse. Förmågan att göra sådana framtidsanalyser är dock begränsad. Kunskapsläget och möjlighet till mätning av tillgänglighetsförändringar utvecklas nedan.
Samband mellan tillgänglighet, tillväxt, sysselsättning och bostadsbyggande
Flera av målen i Agenda 2030 (UNDP 2015) har i större eller mindre grad anknytning till frågor
som berör ekonomisk tillväxt, levnadsförhållande, inflytande och hållbarhet. 3 De stämmer också
väl med den svenska regeringens övergripande mål för samhällsplanering, bostadsmarknad,
byggande och lantmäteriverksamhet om att ge alla människor i alla delar av landet en från
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas (Regeringen 2016a).
Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 4 Bland
delmålen nämns att samhällsplaneringen ska ha en tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en
hållbar utveckling av städer, tätorter och landsbygd. Det ska också finnas goda förutsättningar
för byggande av bostäder och lokaler, etablering av företag och för annat samhällsbyggande
samtidigt som en god livsmiljö tryggas. Det blir utifrån detta naturligt att koppla samman hur
transportpolitiken kan bidra till att dessa mål uppfylls. Det vill säga, frågor kring tillgänglighetsförändring och dess påverkan på städer, tätorter och landsbygd samt hur en god livsmiljö kan
skapas. För att möta utmaningarna vad gäller klimat, miljö, säkerhet och hälsa kommer det till
2030 vidare att ställas krav på utveckling inom alla trafikslag, men som samtidigt ger bättre
tillgänglighet och förutsättningar än idag att öka tillväxten, sysselsättningen och bostadsbyggandet till 2030.
Målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal
och regional konkurrenskraft (Regeringen 2016b). Enligt regeringen behöver Sverige en modern
och aktiv politik för hela landet som inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och
utvecklas efter sina särskilda förutsättningar. Det gäller såväl i små och stora städer som i olika
typer av landsbygder. Stad och land drar nytta av varandra och ska ses som sammanlänkade
regioner. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige. Regeringens
strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är vägledande för arbetet och
ska bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. I strategin beskrivs regeringens
prioriteringar samt de verktyg och processer som behövs i det regionala tillväxtarbetet. Bland
annat nämns tillgänglighet genom transportsystemet och genom informationsteknik som viktiga.
Tillgänglighetsförändringar ska alltså bidra till regional tillväxt.
Trafikanalys har i tidigare myndighetsgemensamma regeringsuppdrag (Trafikanalys 2011,
2013b) analyserat kunskapen kring sambandet mellan infrastrukturinvesteringar och
tillgänglighetsförändringar å ena sidan, och konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt å den andra
sidan. Begreppet tillgänglighet kan ses som en ram för att förstå de ömsesidiga relationerna
En optimalt hållbar utveckling ska uppfattas som en utveckling där den marginella resursåtgången för att nå ett
högre optimum inte överstiger den marginella ökningen av kapitalstocken. Det innebär vanligen att samhället
söker nå en tillfredställande tillväxt av kapitalstocken snarare än en, om än i princip möjlig, optimal tillväxt.
Resursåtgången för att nå ett möjligt optimum riskerar i en osäker miljö att reducera den optimala nivån.
3
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8.1, 8.4, 8.5), Mål: 9. Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur (9.1, 9.4, 9c), Mål 11. Hållbara städer och samhällen (11.1, 11.2, 11.6, 11.7), Mål 17. Genomförande
och globalt partnerskap (17.19).
4
Regeringens målsättning är att det till 2020 ska byggas minst 250 000 nya bostäder.
2
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som finns mellan markanvändning och rörlighet. Fyra mer eller mindre samverkande faktorer
har antagits som underliggande drivkrafter som bestämmer tillgängligheten: Markanvändning
som avspeglar utbudet, kvaliteten och den rumsliga fördelningen av olika potentiella resmål,
Transportsystemet och den kostnad (i vid bemärkelse, den ansträngning) som är förknippad av
att förflytta sig mellan olika platser, Tidsrumsliga restriktioner samt Individuella preferenser och
möjligheter (Van Wee 2012). Begreppet innehåller med andra ord olika aspekter på närhet
mellan start- och målpunkter, koncentration respektive spridning av aktiviteter samt kvalitetsaspekter av olika rörlighetsmöjligheter, exempelvis buss och bil, för att övervinna den rumsliga
separationen. Men begreppet tillgänglighet innefattar också uppfattningar, intressen och
preferenser av människor och företag som bor och verkar i samhället. Med andra ord så är det
inte enbart via förbättringar i transportsystemet eller den fysiska infrastrukturen som tillgänglighetsförändringar kan ske. Om det till exempel finns digitala kommunikationsmöjligheter kan viss
tillgänglighet uppnås utan fysiskt resande.
Detta knyter an till teoribildningar av den nya ekonomiska geografin, och dess analys av hur
lokalisering påverkas av olika transportkostnader (exempelvis (Alonso 1964, von Thünen 1966,
Fujita, Krugman et al. 1999, Thisse 2010)). Näringslivets konkurrenskraft bestäms med andra
ord inte enbart av låga transportkostnader, men man kan tänka sig att olika åtgärder i transportsystemet kan bidra indirekt genom en förbättrad tillgänglighet till arbetskraft, arbetsplatser och
till olika samhällsfunktioner. Generellt kan det uttryckas som att ett förbättrat transportsystem
som ger högre tillgänglighet, underlättar processen så att kunskap, teknik och innovationer,
näringslivsdynamik och entreprenörskap, internationalisering och stordrift samt ett väl
fungerande regelverk kan stärkas och bidra till ekonomisk tillväxt.
Empiriskt har resonemanget, om sambandet mellan ökad tillgänglighet och ökad tillväxt, dock
varit svårare att leda i bevis. Det är dock inget specifikt problem för måluppföljningen utan är ett
generellt problem som sysselsätter inte minst forskare i transport- och regionalekonomi (se
exempelvis (Capello 2009, Geurs 2012, Mulley 2012)). En vanlig förenkling är att börja med att
analysera om det finns något samband mellan mer infrastruktur, exempelvis i termer av
kilometer väg eller antal miljarder som satsats på infrastrukturutbyggnad, och ekonomisk tillväxt.
Det förefaller finnas ett svagt positivt sådant samband även om resultaten inte är entydiga. På
senare år har analysmetoder utvecklats som medgett studier på regional nivå och med
tillgänglighetsaspekter såsom förbättrade restider för att mer direkt fånga effekten av en
investering. Dessa resultat pekar mot ett mer heterogent utfall, som många gånger är kontextberoende. Det finns därför ett behov av fler analyser av vilka förutsättningar som är viktiga för
att sambandet ska kunna sägas vara positivt (Trafikanalys 2011, 2013b).
Ett viktigt konstaterande är att infrastrukturinvesteringar inte är någon mirakelmedicin som
skapar tillväxt överallt. Däremot har sådana investeringar gett positiva effekter på tillväxten i
redan dynamiska regioner, vilket visar att investeringar i infrastruktur är ett nödvändigt men inte
tillräckligt villkor för att skapa en gynnsam regional utveckling. En annan aspekt är att
investeringarna visserligen ger positiva effekter i en region, men att dessa ibland motsvaras av
en negativ utveckling i andra regioner. Ur ett nationellt perspektiv ger sådana omfördelningseffekter inget mervärde, även om det ur den enskilde regionens perspektiv kan vara betydelsefullt. En ytterligare variation på samma tema är att en investering i en region även ger positiva
effekter i andra regioner. Utifrån ett snävt regionalt perspektiv kan det i vissa fall vara en klok
strategi stödja investeringar i andra regioner eller länder. Ett vitalt näringsliv behöver både en
god inomregional och mellanregional tillgänglighet.
I ett långt tidsperspektiv är transportinfrastruktur strukturskapande i betydelsen att den bidrar till
framväxten av en kärna-periferi-struktur utifrån hur företag och människor väljer att lokalisera
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sig. En förbättrad transportinfrastruktur och allt lägre transportkostnader har möjliggjort för
företag att dra nytta av stordriftsfördelar genom att koncentrera sin verksamhet. Detta har
resulterat i en koncentration av befolkning och ekonomisk tillväxt till befolkningstäta områden
kring större städer. En strategi hos andra mindre framgångsrika regioner är att genom
förbättrade transportmöjligheter försöka bli en integrerad del av en framgångsrik region.
All ekonomisk aktivitet sker dock inte i sådana ekonomiska kärnområden, utan det finns även
processer som dämpar tillväxten i kärnområden till förmån för mer perifera lokaliseringar.
Stigande fastighetspriser i kärnområden är en viktig faktor för utspridning av ekonomisk aktivitet.
Verksamheter med koppling till naturresurser och i viss utsträckning även till besöksnäringen är
naturligtvis i stor utsträckning låsta till vissa platser. Givetvis ställer exempelvis gruvnäringen
särskilda krav på transportlösningar för att få tillgänglighet till exportmarknaderna, liksom de
perifert belägna turistattraktionerna. För basindustrin som är exportberoende handlar det om
tillgänglighet till hamnar och andra terminaler för att nå sina kunder i en globaliserad värld.
Det är ett empiriskt faktum att produktiviteten i regel är högre i kärnregioner med stor befolkning
och ekonomisk aktivitet. En förklaring är att en större mängd företag medför en hårdare
konkurrens som tvingar företagen att bli mer produktiva. Andra förklaringsmodeller kan ta sin
utgångspunkt i olika typer av agglomerationsfördelar som åtminstone till viss del bygger på
samarbete i stället för på konkurrens. Det kan exempelvis handla om att företag är länkade till
varandra genom att de är leverantörer och köpare av insatsvaror. Det kan också handla om att
det finns en ”lagom rörlighet” på arbetsmarknaden, vilken innebär att kunskap som följer med
individer sprids och kan tillgodogöras av andra företag. Det sistnämnda torde vara särskilt
betydelsefullt i kunskapsintensiva näringar. Inom tillverkningsindustrin finns det även empiriskt
stöd för förekomsten av samlokaliseringsfördelar.
Mycket är vunnet med en väl fungerande arbetsmarknad där matchningen mellan arbetsgivare
och arbetstagare är god, men som även möjliggör ett visst mått av rörlighet. Tillgänglighet är
nyckeln som gör detta möjligt, vilket i detta fall handlar om lokaliseringen av bostäder och
arbetsplatser samt transportsystemets uppbyggnad. I sådana sammanhang är den inomregionala tillgängligheten betydelsefull.

Mått för att följa tillväxt, sysselsättning och bostadsbyggande
Om ”Tillgänglighet för ökad tillväxt, sysselsättning och bostadsförsörjning” antas som en
transportpolitisk prioritering, krävs metoder för dess uppföljning. Nedan listas ett antal mått som
kan analyseras tillsammans med de tillgänglighetsmått som redovisats i (Trafikanalys 2017a).
Lönesumman kan användas som ett mått på regional storlek och tillväxt. Den bygger på
arbetsgivarnas kontrolluppgifter över kontant bruttolön och andra skattepliktiga ersättningar som
redovisas till inkomsttagare och skattemyndigheten inför taxering. En nackdel med att använda
lönesumman som mått är att den inte omfattar företagens driftöverskott och att den endast ger
en begränsad täckning av egenföretagares inkomster. Fördelen med lönesumman är dock att
den enkelt låter sig uppdelas på dag respektive nattbefolkning. På det viset erhålls två typer av
mått, ett mått som mäter produktionsutvecklingen och ett mått som mäter inkomstutvecklingen i
en region (Trafikanalys 2011).
•

Arbetsproduktivitet (daglönesumma per förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år)

•

Inkomst per invånare (nattlönesumma per invånare i åldersgruppen 20-64 år)

Arbetsproduktivitet är ett mått på det produktionsvärde som genereras vid de arbetsställen som
är lokaliserade i regionen, medan måttet inkomst per invånare speglar invånarnas inkomst och
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konsumtionsmöjligheter. En positiv generell samhällsutveckling i ett land eller region äger rum
då tillväxt i produktion, sysselsättning och befolkning ökar samtidigt. Man får dock se upp med
att en positiv förändring av arbetsproduktivitet och inkomst per invånare kan åstadkommas
genom att befolkning och sysselsättning minskar. Sett över en längre tid har FA-regioner som
har haft en hög tillväxt i daglönesumma även uppvisat en positiv sysselsättningstillväxt. Det är
även möjligt att följa tillväxt som bruttoregionalprodukt (BRP) per län. För att följa utvecklingen
vad gäller sysselsättning går det att redovisa tillväxten i antal sysselsatta, alternativt
sysselsättningsgrad.
I den moderna tillväxtforskningen betonas kunskapens betydelse för ekonomisk tillväxt. Det
finns ett växande antal empiriska studier som visar att en välutbildad arbetskraft är viktig för
nationernas och regionernas tillväxt och utveckling, se exempelvis (Mankiw 1992, Florida 2002).
Utbildningsnivån ökar i landet som helhet, men det finns stora regionala skillnader. Den
eftergymnasialt utbildade arbetskraften finns främst i de befolkningsmässigt större regionerna.
Sambandet mellan FA-regionens storlek och utbildningsnivå har accentuerats under det
senaste decenniet. Det finns även en klart positiv relation mellan befolkningsmässig storlek och
sysselsättningstillväxt.
Ett vanligt förekommande mått på utbildningsnivån i en region är andelen av befolkningen 20-64
år som har eftergymnasial utbildning. Att enbart se till utbildningsnivån är ett alltför grovt mått för
att uttala sig om kompetensförsörjningen eftersom det inte säger något om efterfrågan. För att
mäta matchningen på arbetsmarknaden används ett mått som försöker ställa utbudet av
arbetskraft mot efterfrågan. Det använda måttet mäter differensen mellan arbetslösa och
vakanser efter yrkesklasser.
Ett annat mått på hur den regionala arbetsmarknaden fungerar är förvärvsintensiteten. Det
definieras som sysselsatt nattbefolkning genom antalet invånare i åldern 20-64 år. En hög
förvärvsintensitet tyder på att det är lätt att få arbete i regionen eller i närbelägna regioner. Det
tyder även på att näringslivet är starkt diversifierat med möjligheter för människor med olika
kompetenser att hitta rätt arbete. En viss försiktighet vid användningen av måttet är ändå på sin
plats. Förvärvsintensiteten kan höjas genom att personer, som söker arbete, så småningom ger
upp och flyttar från regionen. Det resulterar i att förvärvsintensiteten höjs i regionen utan att
produktionen har förändrats.
•

Andelen av befolkningen (20-64 år) med eftergymnasial utbildning

•

Differens mellan arbetslösa och vakanser, per yrkesklass

•

Förvärvsintensitet (sysselsatt nattbefolkning genom antalet invånare i åldern 20-64 år)

Årligen genomförs av Boverket en bostadsenkät som skulle kunna användas för att följa vilka
områden som dels inte har en god bostadsförsörjning, dels var i landet tillväxt av bostäder sker.
Enkätresultaten har bland annat använts i (Trafikanalys 2013a) analys av förutsättningarna för
arbetspendling i Norrbotten och Västerbotten. Detta bör kompletteras med ett mått för
prisutvecklingen på fastighetsmarknaden eftersom förändringar i tillgänglighet även påverkar
fastighetspriset. Detta bygger på lokaliseringsteorierna från (von Thünen 1966) och (Alonso
1964) som visade att markpriset är allra högst i centrum och avtar med avståndet från detta.
Valet av läge för en bostad eller företag är ett resultat av nyttomaximeringstänkande.
Visserligen sjunker markkostnaden med avståndet från centrum, men å andra sidan stiger
transportkostnaderna. Ett hushåll med många barn och behov av stor yta borde enligt Alonso bo
i utkanten av en stad där markpriserna är låga. På liknande sätt maximerar företagen sin nytta,
vilket innebär att företag som inte kan bära kostnaderna och dra nytta av centrumlokaliseringen
kommer att välja en mer perifer lokalisering.
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När transportkostnaden förändras kommer även fastighetsvärdet att påverkas eftersom det blir
mer eller mindre attraktivt med en central lokalisering. I ett nätverk av länkar och noder, som
järnvägen representerar, kan lokalisering, tillväxt och fastighetspriser påverkas på flera sätt.
Dels kan en koncentration av exempelvis olika typer av service ske till en enda större ort, men
också en utspridning av framförallt bostäder till mindre stationsorter. Även om fastighetspriserna
ökar på den mindre stationsorten är de fortfarande lägre än i den stora centralorten. Denna
effekt har exempelvis konstaterats på några mindre stationsorter belägna på snabbtågsförbindelsen mellan Köln och Frankfurt där tillväxten ökade med närmare 3 procent under en
fyraårsperiod efter invigningen av linjen (Ahlfeldt 2010).
•

Bostadsbyggande per kommun.

•

Bostadsbehov

•

Taxeringsvärde eller fastighetspriser från bostadsförsäljningar
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3.3

Ett klimatneutralt transportsystem

Prioriteringen lyder: Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utom inrikes flyg
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Energieffektiviteten i
transportsystemet ska kontinuerligt förbättras. Sverige ska vara pådrivande för att få till
stånd internationella överenskommelser som syftar till minskade utsläpp från luftfart och
internationell sjöfart.
Kort motivering: Transportsektorn står för en betydande och växande andel av de svenska
växthusgasutsläppen. För att de långsiktiga målen inom klimatpolitiken ska nås måste
utsläppen från transporter minska i snabbare takt än hittills. Det mesta tyder på att utsläppsmålen bara kan nås genom en kombination av teknisk utveckling, ökad elektrifiering och ökad
användning av förnybara drivmedel samt planering för minskade transportbehov.
Transportsektorn har en nyckelroll för möjligheterna att begränsa människans klimatpåverkan.
Medan många andra verksamheter i samhället såsom uppvärmning av bostäder och lokaler och
industriell tillverkning kan uppvisa betydande utsläppsminskningar sedan 1990, har
transporternas utsläpp istället ökat.
Prioriteringen är baserad på det förslag till etappmål för transportsektorn som Miljömålsberedningen lagt fram i betänkandet ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” (SOU
2016:47). Vi föreslår att prioriteringen utöver etappmålet för inrikes transporter kompletteras
med energieffektivitet som en central faktor. Det skulle annars vara möjligt att uppnå utsläppsmålet genom en övergång till biodrivmedel för inrikes transporter, utan hänsyn till om dessa
drivmedel producerats och använts effektivt. Biomassan ska räcka till både internationella
transporter, och som råvarubas för en rad andra produkter som på sikt också måste ställa om
från fossila råvaror. Därför är en hög energieffektivitet sett till hela livscykeln viktigt.
Prioriteringen har en referens till att Sverige bör verka för att internationella överenskommelser
om minskande utsläpp från internationella transporter kommer till stånd. Även detta ingår i
Miljömålsberedningens förslag. FN:s organ för civil luftfart, ICAO, har beslutat att införa ett
globalt om än frivilligt styrmedel som syftar till att den internationella luftfartens utsläpp inte ska
öka efter år 2020 (ICAO 2016). Om flygtrafikens utsläpp fortsätter att öka måste flygbolagen
kompensera för detta genom att köpa utsläppskrediter från andra sektorer. En stabilisering av
utsläppen är dock inte tillräckligt på längre sikt, så fortsatta förhandlingar om både luftfartens
och sjöfartens utsläpp kommer att krävas.

Flera strategier krävs för måluppfyllelse
Det långsiktiga målet för prioriteringen är ett klimatneutralt transportsystem. För att det ska vara
nåbart kommer flera parallella strategier att behövas. Viktiga insatsområden är:
•

Teknisk utveckling av fordon och transportsystem

•

Ökad användning av förnybara drivmedel och ökad andel elanvändning.

•

Samhällsplanering för minskade transportbehov och minskad trafik

•

Tillgänglighet utan transporter, genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Det kommer sannolikt inte vara möjligt att nå långsiktiga utsläppsmål om inte alla fyra insatsområden kan uppvisa betydande framsteg under det kommande decenniet. Det finns dock
skillnader mellan insatsområdena i hur fort det går att åstadkomma en förändring som resulterar
i tydligt minskade utsläpp till år 2030. Utsläppen från inrikes transporter domineras av
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vägtrafikens utsläpp, som uppgår till omkring 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Av
dessa kan omkring två tredjedelar hänföras till persontrafik, och den återstående tredjedelen till
lastbilstrafik. För att reducera dessa utsläpp med 70 procent måste alltså både godstransporter
och persontransporter på väg reducera sina utsläpp.

Insatser på kort till medellång sikt
Den genomsnittliga åldern på en personbil som tas ur trafik är idag 17 år. Om den livslängden
på fordon består innebär det att de bilar som säljs nu i stor utsträckning fortfarande kommer att
vara i trafik år 2030. Nybilsförsäljningen domineras ännu fullständigt av bilar avsedda att tankas
med diesel och bensin. Försäljningen av elfordon och laddhybrider ökar stadigt, och kan
förväntas nå ett riktigt stort genombrott under de närmaste 10 åren. Trots detta så kommer
utsläppsmålen bara kunna nås om den befintliga flottan av bensin- och dieselbilar i större
utsträckning tankas med förnybara drivmedel. Detta kan ske både genom en viss ökning av
låginblandning, men även genom en ökad användning av förnybara drivmedel som är tekniskt
ekvivalenta med bensin och diesel (drop-in bränslen). På kort sikt är detta därför förmodligen
det viktigaste insatsområdet för att nå etappmålet 2030.

Insatser på medellång sikt
Det finns goda möjligheter att elektrifiera mycket mer av de landgående transporterna inom vägoch viss utökad elektrifiering av bantrafik. Försök pågår med e-vägar för tyngre fordon och för
lätta fordon förbättras batteritekniken och laddningsinfrastrukturen kontinuerligt. Däremot är det
svårare att hitta alternativ till biodrivmedel för luftfart och sjöfart. På kort till medellång sikt, från
2025 och framåt, kommer därför biomassan som används för drivmedelsändamål troligtvis
behöva ställas om till annan produktion än vägtrafikens behov. En leveranstopp för biodrivmedel
på väg kan därför nås innan 2030, och därefter bör biomassan i ökande grad användas för
produktion av fartygs- och luftfartsbränslen. Det förutsätter i sin tur att nybilsförsäljningen av
bilar med enbart konventionella motorer avsedda för diesel eller bensin upphör runt mitten av
nästa årtionde, så att efterfrågan på biodrivmedel inom vägtrafiken kan börja avta.

Insatser på medellång till lång sikt
På medellång till lång sikt är det istället samhällsplaneringen som har den största potentialen att
leda till minskade utsläpp. Det handlar om hur vi planerar och bygger samhället, och
infrastrukturen för resor och transporter. Det kan vara nya strategier för lokalisering av
verksamheter, etablerandet av nya transportlösningar och så vidare. Gemensamt för detta
insatsområde är att det är långa ledtider, och de mätbara effekterna av de förändringar som
uppnås ligger flera årtionden framåt i tiden. Trots att tidshorisonten är förhållandevis lång måste
alltså arbetet inledas snarast.

Uppföljning
Prioriteringen skulle följas upp i första hand med de föreslagna transportpolitiska indikatorerna
Växthusgasutsläpp och Energieffektivitet. Även Tillgänglighet utan transporter beaktas.
Det viktigaste måttet blir utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter och utrikes transporter
som startat i Sverige. Informationen hämtas från Sveriges klimatrapportering avseende
perioden från 1990 fram till närmast föregående år. Det sista årets utsläpp uppskattas med hjälp
av uppgifter i vår egen statistik och preliminära uppgifter från övriga transportmyndigheter och
Energimyndigheten.
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Utvecklingstakten kommer att bedömas i förhållande till etappmålet för 2030 när det gäller
inrikestransporter. En linjär minskning av utsläppen ner till 30 procent av nivån 2010 förutsätts
vara utgångspunkten för bedömningen. Ur flera synvinklar vore det önskvärt att utvecklingen
istället följer en brantare bana mätt i absoluta utsläpp, som skulle vara resultatet av en konstant
procentuell minskning. En sådan utsläppsbana innebär betydligt mindre totala utsläpp än en
linjär minskning, men samtidigt finns det en del saker som talar för att de stora utsläppsminskningarna kommer att dröja tills elektrifieringen av landbaserade transporter skjuter
ordentlig fart. Även utsläppen från internationell sjö- och luftfart kommer att vara nyckelmått för
bedömningen av prioriteringen. Om de utsläppen ökar nås inte prioriteringen, även om
etappmålet för inrikes transporter tycks vara på väg att uppnås.
Det tredje nyckelmåttet för bedömningen blir energieffektiviteten, eller snarare energiintensiteten mätt som kWh per personkilometer respektive tonkilometer. Det är önskvärt dels att
följa hur den utvecklas inom respektive trafikslag, men också totalt som en följd av förändrade
andelar av transportarbetet för olika trafikslag. Här kommer det också att behöva bevakas hur
energieffektiviteten i drivmedelsframställningen ser ut, och följa den totala energieffektiviteten i
livscykelperspektiv.
De olika tidsperspektiven innebär att under olika faser av perioden fram till 2030, kommer olika
mått vara mest väsentliga att lägga fokus på i uppföljningen av prioriteringen, även om alla mått
behövs för den kompletta bilden. De närmaste åren behöver utvecklingen av andelen förnybara
drivmedel vara i fokus. På lite längre sikt måste bättre mått för elanvändningen inom vägtrafiken
utvecklas. På ännu längre sikt är det angeläget att finna goda mått för hur förändringar inom
samhällsplaneringens område kan bidra till en mer hållbar transportförsörjning. Vi bedömer
dock att de föreslagna nyckelmåtten kommer att bestå över tid, och att det är de kompletterande
måtten som kommer att ha varierande betydelse i olika skeden.

3.4

Ett hälsofrämjande och säkert
transportsystem

Prioriteringen lyder: Andelen personer som får sitt behov av fysisk aktivitet uppfyllt genom
sina dagliga resor ska öka fortlöpande. Andelen personer som utsätts för skadliga nivåer
av luftföroreningar eller buller från trafik ska minska kontinuerligt. Trafiksäkerheten ska
utvecklas gynnsamt i hela transportsystemet. Antal omkomna i vägtrafiken, bantrafiken
och fritidssjöfarten ska halveras till år 2030, jämfört med 2015. Antalet allvarligt skadade i
dessa trafikslag ska under samma period minska med 25 procent.
Kort motivering: Alla delar av samhället måste ta ansvar för att folkhälsan förbättras. Resor med
gång och cykel som en del av vardagsmotionen bidrar till ökad hälsa. Ett säkert transportsystem
innebär att människor inte skadas eller dör på grund av luftföroreningar, buller eller trafikolyckor.
Att minska buller och hälsofarliga luftföroreningar i transportsystemet är betydelsefullt då en stor
andel kommer från väg- och bantrafiken. Trafiksäkerheten är ett prioriterat område för
regeringen i och med nystarten av nollvisionsarbetet. Etappmål är lämpligt för de delar av
transportsystemet där döds- och skadetalen är höga. Trafiksäkerheten ska dock förbättras i hela
transportsystemet.
I hänsynsmålet uttrycks att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa, samt anpassas så att
ingen dör eller skadas allvarligt. Ett hälsofrämjande transportsystem möjliggör och stimulerar till
fysisk aktivitet genom gång och cykel. Prioriteringen är också relaterad till funktionsmålets
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ambitioner med fler och bättre bostadsmiljöer där aktiva transporter kan vara en naturlig del.
Formuleringen om ett säkert transportsystem syftar till att människor inte skadas eller dör i
trafiken på grund av luftföroreningar, buller eller trafikolyckor.
Fysisk aktivitet som bidrag till en bättre folkhälsa lyfts i flera sammanhang, både nationellt och
internationellt. 2008 beslutade riksdagen om en förnyad folkhälsopolitik där insatserna delas
upp i 11 målområden varav fysisk aktivitet utgör ett särskilt område (Prop. 2007/08:110 2008).
Under 2015 antogs en strategi för ökad fysisk aktivitet av samtliga länder i WHO:s
Europaregion, däribland Sverige. Strategin pekar ut fysiskt aktiva resor med gång och cykel
som en del av det prioriterade område som handlar om att främja ett mer aktivt vardagsliv
(WHO 2015). Regeringen arbetar sedan 2015 med en nationell cykelstrategi som en prioriterad
del i arbetet med att stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. 2015 fattade regeringen
beslut om förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer (SFS (2015:579) 2015).
Utöver stöd till investeringar i anläggningar för kollektivtrafik och i anläggningar för nya
transportlösningar för kollektivtrafik som satsningen hittills omfattat, ska stadsmiljöavtalen från
och med 2017 även omfatta insatser för ökat cyklande. Under 2016 och 2017 satsar regeringen
100 miljoner kronor på cykelfrämjande åtgärder (Regeringen 2017).
Den delen av prioriteringen som handlar om hälsofrämjande transportsystem kommer i första
hand att följas upp av indikatorn för fysiskt aktiva transporter. Ett viktigt mått för indikatorn är
DALY (Disability Adjusted Life Years) som är ett mått som väger samman förlorade friska
levnadsår vid förtida död och minskad livskvalitet på grund av sjukdom eller skada (WHO 2017).
DALY kan beräknas med hjälp av data från resvaneundersökningen om resor till fots eller med
cykel. Historiska DALY för fysiskt aktiva resor i Sverige finns inte att tillgå och det är oklart hur
ofta, och när nya DALY kommer att beräknas. Detta, samt att fysisk aktivitet inte nödvändigtvis
måste komma från resor till fots eller med cykel, gör att Trafikanalys väljer att inte formulera
etappmål för fysiskt aktiva resor. Att vara fysiskt aktiv i transportsystemet är inget ändamål i sig.
Däremot är det viktigt att lyfta fram att de fysiskt aktiva resorna ska öka så att vi inte går mot ett
samhälle med ett transportsystem som leder till än mer stillasittande.
Att personer omkommer och skadas i transportsystemet är kanske det som tydligast visar på
målkonflikter inom de transportpolitiska målen. Transporter ger tillgänglighet och rörelsefrihet
men orsakar samtidigt negativa effekter som bland annat olyckor, med skador och död som
konsekvens. Varje år omkommer drygt 310 personer i olyckor och 120 personer i självmord i
hela transportsystemet (år 2015, Figur 3.3). I alla slags olyckor i Sverige omkommer varje år
runt 3 300 personer och i självmord ungefär 1 500 personer. 5 I transportsystemet sker alltså
olyckor och andra händelser som orsakar runt 9 procent av alla omkomna i olyckor och 8
procent av alla självmord. 6

Denna siffra för självmord gäller om man om räknar med fall med oklar avsikt, vilket Socialstyrelsen brukar göra
((Socialstyrelsen 2016), Tabell 7A, 7B och 9)
6
Det finns skador och dödsfall som inte inkluderas i dessa siffror eftersom de inte sker ”i trafik”. Exempel är hopp
och fall från broar och viadukter. Måluppföljningen hittills har hållits strikt till trafiksituationen.
5
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Figur 3.3: Antal omkomna i de olika trafikslagen år 2000–2016 (preliminär uppgift för 2016).
Källa: Se (Trafikanalys 2016b) samt för 2016 (Transportstyrelsen 2017)
Anm: För 2016 är inte omkomna i bantrafik uppdelade på olyckor respektive självmord. Samtliga omkomna i
bantrafik 2016 visas i figuren som självmord.

Antal omkomna totalt (i olyckor och självmord) i transportsystemet 7 har sedan 2007 8 minskat
med 30 procent. Den goda utvecklingen förklaras nästan helt av den gynnsamma utvecklingen i
vägtrafiken, där den största delen av de omkomna finns. Sedan 2010 har denna positiva
utveckling dock planat ut.

Olika faktorer i samma prioritering
Ett säkert transportsystem innebär att inga människor utsätts för skadliga nivåer av luftföroreningar och buller, skadas eller dör. Vi väljer att lyfta säkerheten som en prioritering främst
med anledning av regeringens nystart för Nollvisionen (Regeringskansliet 2016). En del i
nystarten för Nollvisionen är regeringsuppdraget till oss att föreslå etappmål för omkomna och
allvarligt skadade i vägtrafiken som ska gälla efter 2020. (Regeringen 2016d)
För att nå ett säkert transportsystem måste även dödsfall, skador och ohälsa till följd av
luftföroreningar och buller minska. De negativa hälsoeffekterna av buller och luftföroreningar är
allvarliga och inkluderar sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, luftvägsproblem, cancer,
stress och hjärt- kärlsjukdomar. Räknar man DALY (funktionsjusterade levnadsår) förloras
ungefär tre gånger så många friska levnadsår på grund av buller och luftföroreningar, som på
grund av vägtrafikolyckor (Trafikanalys 2017a).
Vi väljer att inkludera skador från luftföroreningar och buller i prioriteringen. Skäl är att
regeringen i den senaste budgetpropositionen slår fast att arbetet med att nå miljömålen måste
intensifieras. Miljömålen Frisk luft och God bebyggd miljö har ett flertal preciseringar och
indikatorer som direkt rör transportsystemets utsläpp som påverkar människans hälsa. Förutom
7
8

Såsom vi mäter det i dagens måluppföljning där vi begränsar oss till trafik och inte transportsystemet som helhet.
2007 är basåret som används i nuvarande måluppföljning, i praktiken används genomsnittet 2006 – 2008.
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det nationella arbetet med miljökvalitetsmålen har regeringen skrivit under FN:s globala mål i
Agenda 2030 (UNDP 2015). I målen anges att antalet sjuk- och dödsfall till följd av luftföroreningar och skadliga kemikalier ska minska.
Av samma anledning som för fysiskt aktiva resor sätts inget etappmål för antal människor som
utsätts luftföroreningar och buller från transportsystemet. De DALY-mått som tagits fram av
Trafikverket för luftföroreningar och buller finns enbart för 2015 och det är oklart med vilket
tidsintervall måtten kommer att följas upp.

Nollvisionen för trafiksäkerhet i alla trafikslag
Etappmålen för trafiksäkerhet tar utgångspunkt från Nystart för Nollvisionen som nyligen
presenterades (Regeringskansliet 2016). I Nystarten nämns självmord som en viktig del av
trafiksäkerhetsarbetet, de är personliga tragedier, ett arbetsmiljöproblem i sektorn och orsakar
störningar och förseningar. Etappmålen ska gälla alla delar av transportsystemet dvs. inget
trafikslag och ingen trafikantgrupp ska halka efter i utvecklingen. De oskyddade trafikanterna i
form av fotgängare, cyklister och förare av tvåhjuliga motorfordon i vägtrafiken och gående i
bantrafiken nämns i Nystart för Nollvisionen som särskilt utsatta grupper.
En nyligen publicerad OECD-rapport 9 pekar på att Nollvisionen som mål är realistiskt för
vägtrafiken, men att det krävs ett resultatfokuserat arbete och samverkan mellan många olika
aktörer. I och med nystarten för Nollvisionen fick Trafikverket uppdraget att leda övergripande
samverkan för trafiksäkerhet på väg.(Regeringen 2016e) Samverkan pågår sedan många år för
vägtrafiken inom Gruppen för Nationell Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet (GNS Väg). 10
Liknande fora för bred samverkan finns också inom andra trafikslag genom bland annat GNS
Järnväg 11, Allmänflygsäkerhetsrådet 12 och Sjösäkerhetsrådet 13.

Etappmål för ett säkert transportsystem
Trafikanalys bedömer att ambitiösa etappmål är rimligt för de trafikslag där dödstalen fortfarande är av betydande storlek, dvs. för vägtrafik, bantrafik och fritidssjöfart. För yrkessjöfarten
och luftfarten behövs inte samma fokus på etappmål eftersom antalet omkomna och skadade
redan är på en mycket låg nivå. Även i de delar av transportsystemet där antal omkomna och
skadade är mycket få, finns omfattande reglering och säkerhetssystem för att just upprätthålla
de låga skadetalen. Under 2016 omkom två personer inom allmänflyget och noll personer i
linjeflyget (Transportstyrelsen 2017). Samtidigt som dödstalen är mycket låga kommer runt
9 000 ”luftfartsrelaterade händelser” till Transportstyrelsens kännedom varje år, säkerhetsrelaterade händelse som utgör en fara för personer eller luftfartyg.
Ett EU-mål är ”nästan ingen ska dö i vägtrafiken” år 2050, med etappmålet om en halvering av
antal omkomna till 2020 jämfört med 2010. De flesta andra länderna i EU har anslutit sig till det
halveringsmålet, men inte Sverige. EU:s halveringsmål skulle i praktiken innebära max 133
omkomna år 2020 mot 266 omkomna år 2010 (inklusive suicid). 14 Etappmålsöversynen
konstaterar att detta EU-mål mest troligt inte kommer att nås. (Lindberg, Strandroth et al. 2016)

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/samarbeten-fortrafiksakerhet/gruppen-for-nationell-samverkan-inom-trafiksakerhetsomradet-gns-vag/
11
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-fortrafiksakerhet/Gruppen-for-Nationell-Samverkan-inom-trafiksakerhetsomradet---GNS-Jarnvag/
12
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Privat--och-allmanflyg/Allmanflygsakerhetsradet/
13
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Sjosakerhet/sjosakerhetsradet/
14
I de årliga resultatrapporterna brukar detta EU-mål antas avse utan suicider. 2010 omkom 266 personer i
olyckor (och 17 i suicid).En halvering av 266 blir 133.
10
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Redovisad etappmålsöversyn
Som underlag för utformning av kommande etappmål för vägtrafiken har Trafikverket och
Transportstyrelsen tillsammans gjort en etappmålsöversyn (Lindberg, Strandroth et al. 2016).
Översynen går igenom frågan om max 220 omkomna till 2020 är nåbart 2020 och om ytterligare
halvering till 2030 är nåbart. Enligt etappmålsöversynen är det en utmaning att nå målet 2020
men att det ”kan vara möjligt att nå” (sidan 35).
Den så kallade utvecklade målstyrning som används sedan flera år för vägtrafiksäkerheten
innebär samverkan mellan många aktörer. Trafikverket är samordnande och Trafikverket,
Transportstyrelsen och VTI analyserar utvecklingen i en nationell analysrapport som redovisas
vid en nationell resultatkonferens årligen i april. I analysrapporten presenteras utvecklingen för
10 målsatta nationella indikatorer som är viktiga för säkerheten. Vid den senaste konferensen
(april 2016) konstaterades att de indikatorer som fångar teknisk utveckling (säkra personbilar
och säkra MC) och säkerhetsrisker man kan bygga bort (säkra vägar) utvecklas i linje med
2020-målet. De indikatorer som skildrar beteenden – hastighetsefterlevnad, hjälmanvändning
på cykel och nykter körning – utvecklas däremot inte i tillräcklig grad som 2020-målet kräver.
Ett antal ytterligare åtgärder (förutom de redan planerade) som krävs för att nå fram till (eller
nästan fram till) målet 2020 räknas upp i etappmålsöversynen (Tabell 4). Det finns ingen
konsekvensbeskrivning och inga beräknade kostnader för dessa åtgärder. Författarnas slutsats
är dock att det är möjligt nå målet om maximalt 220 omkomna år 2020 (enligt målet om en
halvering på 13 år, år 2007–2020). I etappmålsöversynen föreslås sedan ett än mer ambitiöst
mål med ytterligare en halvering till 2030. Eftersom antalet omkomna år 2020 är okänt idag vet
vi inte vad det skulle innebära i maximalt antal omkomna. Om målet med max 220 omkomna år
2020 nås, skulle en ytterligare halvering till 2030 ge max 110 omkomna. Det är svårt att bedöma
hur pass realistisk denna halvering till 2030 är, eftersom åtgärderna som diskuteras i etappmålsöversynen varken är konsekvensbeskrivna eller kostnadsberäknade. Vi kommer att
återkomma till etappmålsöversynen i vår avrapportering av regeringsuppdraget om målpreciseringar på trafiksäkerhetsområdet (senast 31 maj, (Regeringen 2016d)).

Vårt förslag till etappmål
Vårt preliminära förslag till etappmål för vägtrafiken är en halvering av antal omkomna till 2030
med basår 2015. 15 Vi anser att det är en stor fördel med ett idag känt basår. År 2015 omkom
282 personer (inklusive suicid). Om vi istället för ett enskilt basår använder medelvärdet för de
tre åren 2014–2016 16 så var antal omkomna 288 personer per år. En halvering från 2015 till
2030 skulle innebära maximalt ungefär 140–145 omkomna. En halvering på 15 år av antal
omkomna i vägtrafiken har inträffat tre gånger sedan 1960-talet. 17 En halvering på 10 år har
inträffat endast en gång (åren 2000–2010). Vilket av målen man än väljer är det uppenbart
mycket ambitiösa mål.
Vårt preliminära förslag till etappmål är, förutom för vägtrafiken, också halveringar av antal
dödade (inklusive suicid) i bantrafiken och fritidssjöfarten. Det är i dessa delar av transportsystemet som de allra flesta dödsfallen sker (Figur 3.3). Som etappmål för samma trafikslag
föreslår vi också att allvarligt skadade ska minska med 25 procent från 2015 till 2030. Detta är
det nuvarande målet för vägtrafiken där de allra flesta av de skadade finns. Målet med en
minskning med 25 procent till 2020 kommer mest troligt inte att nås. Etappmål för yrkessjöfart
Eftersom vi ännu inte vet hur många som omkommer år 2020 kan vi inte uttala oss om hur detta förslag och
förslaget i etappmålsöversynen förhåller sig till varandra.
16
Med preliminär uppgift för 2016.
17
Antal omkomna halverades under 15-årsperioderna 1995-2010, 2000-2015 och 2001-2016.
15

31

Page 348 of 496

och fritidsbåtar är nu en halvering av allvarligt skadade. Inom yrkessjöfarten är de skadade
mycket få och inom fritidssjöfarten har brist på data gjort att ingen heltäckande bild av skador
finns.

I transportsystemets alla delar
Vi föreslår att det i prioriteringen ingår att ”trafiksäkerheten ska utvecklas gynnsamt i hela
transportsystemet”. Detta ger utrymme för att följa upp också till exempel fallolyckor (gående
utan fordon inblandat, dvs. ingen trafikolycka). Det är dock inte alltid ändamålsenligt att
Trafikanalys måluppföljning omfattar samtliga delar av transportsystemet. Vissa delar kan vara
väldigt verksamhetsnära för till exempel Trafikverket eller kommunerna och snarast rymmas
inom deras egen verksamhetsuppföljning. Exempel skulle kunna vara fall/hopp från broar och
viadukter i statlig eller kommunal ägo. I (Trafikanalys 2017b) förs en diskussion om hur många
och hur detaljerade mål bör vara. Om målen bli alltför många och alltför detaljerade – de blir en
”önskelista” av mål där mångas ”hjärtefrågor” får plats – riskerar detta att minska styrkraften hos
de mer centrala målen. Det kommer alltså finnas säkerhetsaspekter i transportsystemet som är
viktiga men som kanske bättre följs upp på annat sätt än i Trafikanalys måluppföljning.

Ett helhetsperspektiv
Transporters negativa effekter – klimatutsläpp, buller, föroreningar, trängsel, olyckor etcetera antas ofta stå i konflikt med transporternas positiva sidor – tillgänglighet och frihet att röra sig i
samhället. Det finns naturligtvis många områden där de olika aspekterna istället kan förstärka
varandra. En infrastruktur och bebyggelse som uppmuntrar till säkra aktiva transporter är bra för
folkhälsan, ökar tillgängligheten för ekonomiskt svaga grupper och grupper utan bil, och är
samtidigt positivt för trafiksäkerhet och luftkvalitet. Även stora åtgärder inom vägtrafiksäkerhet
(2+1-vägar och ATK, Automatisk trafiksäkerhetskontroll i form av kameror längs vägarna) har
mest troligt haft positiv effekt på mer än säkerhet: en jämnare trafikrytm, bättre upplevd trygghet
i trafiken etcetera.
En prioritering som innehåller flera olika skadliga effekter av transporter och dessutom
transporters positiva hälsoeffekter, gör att olika konsekvenser av transporter med nödvändighet
behöver ställas sida vid sida och jämföras. Om man ställer vägtrafikolyckor i relation till andra
olyckor så läggs redan idag stora resurser på att förebygga dem. Enligt MSB:s beräkningar
läggs mer på att förebygga vägtrafikolyckor än deras samhällsekonomiska kostnader. För att
förebygga fallolyckor (alla typer av fallolyckor, inte bara i vägtrafikmiljö) läggs å andra sidan
bara en bråkdel (13 procent) av de samhällsekonomiska kostnader de orsakar. ((MSB 2007),
Tabell 1). Vi har också sett att mätt i DALY så leder buller och luftföroreningar till större
hälsoförluster i vägtrafiken, än vad död och skada genom olyckor gör (se PM2). Vägtrafikolyckor
måste sättas i ett större sammanhang för att inte målarbetet ska leda till suboptimering (se
diskussion i avsnitt 4.4).

Trafikanalys fortsatta uppdrag
Vi har regeringsuppdraget att föreslå transportpolitiska preciseringar avseende trafiksäkerhet.
Uppdraget ska redovisas senast 31 maj 2017 (Regeringen 2016d). I avrapporteringen av
uppdraget kommer vi att presentera bland annat en fortsatt analys av etappmål bortom 2020.
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4

Indikatorer och uppföljning

Detta avsnitt sammanfattar innehållet i promemorian ”Preciseringsöversyn – Indikatorer och
uppföljning” (Trafikanalys 2017a). Här presenteras i korthet de indikatorer som vi föreslår ingå i
den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen, och en metod för sammanvägda
bedömningar av utvecklingen mot målen. Dessutom lämnas ett förslag till hur måluppföljningen
bör rapporteras och hur styrningen mot målen kan utvecklas.

4.1

Kriterier för indikatorer

. I uppdraget (N2016/05490/TS) framhåller regeringen att indikatorerna för uppföljningen ska
•

beskriva transportsystemets tillstånd, utvecklingsriktning och utvecklingstakt,

•

väl motiverade ur ett helhetsperspektiv,

•

begränsade till antalet,

•

uppföljningsbara, och

•

i den mån det är lämpligt vara trafikslagsövergripande.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet

FUNKTIONSMÅL:

Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
medverka till att ge alla en
grundläggande tillgänglighet
med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till
utvecklingskraft i hela landet.
Transportsystemet ska vara
jämställt, dvs. likvärdigt svara
mot kvinnors respektive mäns
transportbehov

HÄNSYNSMÅL:

Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt
bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås
samt bidra till ökad hälsa.

Tillgänglighet

för ökad tillväxt,
Prioritering
A
sysselsättning och
bostadsförsörjning
Ett klimatneutralt

Prioritering
transportsystemB
Ett hälsofrämjande och
Prioritering C
säkert transportsystem

Indikatorer med tillhörande mått för uppföljning av mål och prioriteringar

Figur 4.1: Mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning. Indikatorerna och de tillhörande måtten ska kunna
användas i uppföljningen av målen och prioriteringarna.
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Vi föreslår att uppföljningen ska baseras på 15 indikatorer som är väl motiverade med hänvisning till viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar transportförsörjning. 14 av indikatorerna är
trafikslagsövergripande, och den sista berör inte trafikslagen, då den handlar om möjligheterna
att skapa tillgänglighet utan resor och transporter.

4.2

Indikatorer

Här presenteras kortfattade beskrivningar av de 15 indikatorer vi föreslår för uppföljning av de
transportpolitiska målen och de föreslagna prioriteringarna. För en mer detaljerad genomgång
hänvisar vi till PM:en ”Preciseringsöversyn – Indikatorer och uppföljning” (Trafikanalys 2017a). I
bilaga 2 redovisas en tabell med måtten för respektive indikator.

Samhällsekonomisk effektivitet
Vad som är samhällsekonomiskt effektivt kan beskrivas på olika sätt. Ett sätt är att studera
samhällets bruttokapital och hur olika kapitalstockar förändras över tid. Med ett sådant
perspektiv blir samhällsekonomisk effektivitet synonymt med att samhället inte producerar varor
och tjänster som leder till att framtida kapitalstockar reduceras. Då blir det viktigt att säkerställa
att alla transporter bär sina egna kostnader, det vill säga att samhället med hjälp av olika
styrmedel såsom skatter och avgifter försäkrar sig om att externa kostnader internaliseras, så
att de betalas av transportköpare och resenärer. Annars ökar risken för en överkonsumtion av
transporter med förlust av kapitalstockar som följd. Vi avser att följa denna indikator med mått
som belyser internaliseringsgrader och återstående icke internaliserade kostnader för olika
transport- och trafikslag samt med beräknade nettonuvärdeskvoter för infrastrukturprojekt som
inletts under året. Observera att denna indikator inte har någon särställning gentemot andra
indikatorer i uppföljningen, trots att den relaterar till en dimension av det övergripande målet.

Transportsystemets standard och tillförlitlighet
För att heltäckande beskriva transportsystemet och dess utveckling krävs uppgifter om dess
utbud, standard, och den tillförlitlighet det erbjuder. Eftersom stora delar av dessa följs upp av
transportmyndigheterna i sin verksamhetsuppföljning finns det ingen anledning att dubblera
redovisningen här. Den transportpolitiska uppföljningen kan därmed vara mer begränsad i
omfång, och samtidigt mer precis i förhållande till vad transportsystemet ska erbjuda i form av
standard och tillförlitlighet för person- och godstransporter. Vi föreslår därför att indikatorn
koncentreras till mått som mäter utvecklingen av transportsystemets tillförlitlighet för personoch godstransporter i form av störningar i transportsystemet. Det torde vara tillräckligt för att få
en god signal på hur hög standard och tillförlitlighet ett transportsystem erbjuder.

Tillgänglighet till arbete och skola
Till regeringens ambition om ökad sysselsättning, lägre arbetslöshet och ökad utbildningsnivå
kan transportsystemet bidra genom en förbättrad tillgänglighet till arbetsställen och utbildningsplatser. Dessa mått ska ses som en fördjupning och fokusering på två av målpunkterna som
redovisas i nästföljande avsnitt.
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Tillgänglighet – övriga persontransporter
Utfallet av indikatorn föreslås mätas i termer av hur tillgängligheten förändrats över tid, på olika
geografiska nivåer. Fokus för medborgarnas (respektive näringslivets) transporter är på att
knyta samman transportsystemets utveckling med medborgarnas och näringslivets anpassning
till nya förutsättningar. Det vill säga, denna indikator avser att fånga den sammanlagda
tillgänglighetsförändringen som kan uppstå till följd av att transportsystemet kan erbjuda
snabbare kommunikationen än tidigare, medborgare (och näringsliv) kan samtidigt både ha
förändrats i mängd, men även till sin sammansättning eftersom en rumslig omflyttning kan ha
skett över tid. Den sammanlagda effekten av detta motsvaras av tillgänglighetseffekten totalt.
För måluppföljningen är det dock viktigt att först och främst kunna beskriva hur stor del av
denna totala tillgänglighetsförändring som beror av en eller flera förändringar av själva
transportsystemet. En förenkling kan tänkas vara att hålla konstant befolkning och företagens
lokalisering och se hur tillgängligheten utvecklas från en tidpunkt till en annan. Men, samtidigt är
det i ett längre perspektiv den totala tillgänglighetsförändringen som är mest intressant ur
exempelvis ett tillväxtperspektiv.
Denna indikator syftar därmed till att mäta hur medborgarnas tillgänglighet har förändrats över
tid. Aspekter som syftar till att mäta transportsystemets kvalitet, såsom punktlighet och
infrastrukturens kvalitet etc., täcks upp av övriga indikatorer.

Tillgänglighet – godstransporter
Denna indikator syftar till att mäta hur näringslivets eller godstransportköpares tillgänglighet har
förändrats över tid. Tillgänglighet för näringslivet är tänkt att mätas på samma sätt som för
persontransporter. Dock är utmaningarna inte desamma. För näringslivets transporter av gods
bestäms tillgängligheten av en mängd aspekter där ett geografiskt eller tidsmässigt avstånd inte
nödvändigtvis är det mest intressanta att mäta för att få en uppfattning om hur tillgängligheten
utvecklas över tid.

Transporternas ekonomiska överkomlighet
Ekonomiskt överkomliga transporter är en aspekt som framhålls både i den genomgång av
ansatser för att beskriva långsiktigt hållbara transportsystem som presenterats av
Gudmundsson et al (2015), och i FN:s globala mål (Mål 11:2). Om transporter är ekonomiskt
överkomliga (eng. affordable) är komplicerat att mäta, eftersom transporter är så mångdimensionella. Ekonomisk överkomlighet beror delvis på pris, men också på köparens inkomst
och transportens egenskaper som t.ex. att det över huvud taget finns en möjlighet till transport,
dess frekvens, pålitlighet, säkerhet etc. När vi analyserar hur man kan följa upp prisutvecklingen
i transportsystemet, kommer vi att begränsa oss till priser ur en resenärs/transportköpares
perspektiv. Inom kollektivtrafiken kan ju en resa vara billigare än rent marknadspris eller till och
med gratis för resenären, tack vare offentliga subventioner. På samma sätt kan bränslen vara
dyrare än ett ”rent” marknadspris på grund av skatter och andra avgifter. Vi går för denna
indikator inte vidare in på skäl till att priser ser ut som de gör.

Transportbranschens villkor
I FN:s mål inom Agenda 2030 nämns villkor av olika slag i dels Mål 8 om anständiga
arbetsvillkor, i Mål 12 (Mål 12c) om hållbar konsumtion och subventioner samt Mål 11 (Mål
11.1) om hållbara transportsystem. Det är många villkor som måste vara uppfyllda för att
transportsystemet och dess delar ska kunna fungera väl över tid. Det måste till exempel finnas
relevant och funktionell lagstiftning, det måste finnas företag som kan överleva på marknaden
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och utbildade förare till de fordon och farkoster som ska utföra transporterna. Dessutom måste
det råda sund konkurrens och i allmänhet finnas rimliga villkor för företag, arbetare och
konsumenter. Inom måluppföljningen kommer vi att följa ett antal aspekter som rör villkor i
transportsystemet. Det handlar till exempel om transportbranschens ekonomi, marknadsövervakning, tillsyn och konkurrens samt regelefterlevnad.

Fysiskt aktiva resor
Indikatorn fysiskt aktiva resor kopplar både till funktionsmålet och hänsynsmålet. Funktionsmålet handlar om att ge alla en grundläggande tillgänglighet och i hänsynsmålet uttrycks att
transportsystemet ska bidra till ökad hälsa. Ett sätt att följa upp transportsystemets bidrag till
ökad hälsa och grundläggande tillgänglighet är att mäta de förutsättningarna som transportsystemet ger för att välja fysiskt aktiva resor, det vill säga gång och cykel. Indikatorn ska följa
utvecklingen av DALY för fysiskt aktiva resor och hur stor andel av befolkningen som får sitt
behov av vardagsmotion tillgodosett genom resor till fots eller med cykel. Potentialen för fysiskt
aktiva resor följs bland annat upp genom total längd på gång- och cykelvägar.

Tillgänglighet utan transporter
I FNs globala mål, Agenda 2030, nämns digitalisering (informations- och kommunikationsteknik)
inom Mål 5 (5b) Jämställdhet och Mål 9 (9c) Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Digitalisering kan också ha betydelse för flera andra mål inom Agenda 2030, allt ifrån hållbara
städer till hållbar konsumtion. Inom de transportpolitiska målen betraktar vi främst digitalisering
som något som möjliggör tillgänglighet utan ökade transporter av både personer och gods, eller
till ett effektivare transportarbete. Detta leder till minskade miljö- och klimateffekter från
transporter, minskad trängsel etcetera, så att digitalisering har potential att påverka utvecklingen
mot de transportpolitiska målen. Att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är också något
som betonas i samverkansprogrammet för Nästa generations resor och transporter som
regeringen lanserade under 2016 (Regeringen 2016c). Digitalisering kan också driva på
transportarbetets utveckling genom ökad e-handel med tillhörande distributionstrafik. Vi kommer
bland annat att följa tillgången till digital infrastruktur och utvecklingen av distansarbete och ehandel.

Energieffektivitet
Det skulle kunna gå att minska transporternas utsläpp av växthusgaser genom en storskalig
satsning på förnybara drivmedel. Men för att de förnybara resurserna ska räcka till både
framtida transporter, och andra behov i samhället som i dagsläget uppfylls med fossila råvaror,
är det viktigt att resurserna nyttas så effektivt som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Denna
indikator ska bevaka hur energieffektiviteten utvecklas, både inom respektive trafikslag genom
att följa mått över energianvändningen per transportarbete, men också genom att se hur
effektiviteten utvecklas på systemnivå genom överflyttning av transportarbete mellan trafikslag
och genom utvecklingen av samhällsplanering för minskade transportbehov.

Användbarhet för alla i transportsystemet
Att transportsystemet är användbart och tryggt för alla, oavsett kön, ålder eller funktionsnedsättning, ibland säkerställd med individuella stöd och lösningar som samhället tillhandahåller, följs med denna indikator. Detta kan samtidigt leda till att standarden blir bättre även för
resenärer som inte har särskilda behov. Denna ambition stämmer väl överens med flera av
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målsättningarna 18 i Agenda 2030. Noterbart är också att flertalet av dessa delmål omfattar flera
aspekter samtidigt. Det är med andra ord av vikt att betrakta individen och dess universella
rättigheter oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning etc. eller kombinationer av dem som bör
tillgodoses. Att transportsystemet är och också upplevs vara tryggt utgör en viktig aspekt av ett
användbart transportsystem för alla.

Påverkan på naturmiljön
Transportsystemet och dess infrastruktur påverkar naturmiljön på flera sätt, exempelvis genom
fragmentering, buller, utsläpp och spridning av invasiva arter. Vi föreslår att den här indikatorn
ska mäta den samlade påverkan på biologisk mångfald som transportsystemet orsakar. Den
landbaserade respektive havsbaserade naturmiljön påverkas olika av olika trafikslag.
Sammantaget leder transportsystemets samlade påverkan till en minskad biologisk mångfald
och försvårar för naturmiljön att leverera ekosystemtjänster. Indikatorns utveckling kommer
främst att följa Trafikverkets kriterier för en landskapsanpassad infrastruktur. Även miljöfarliga
utsläpp som exempelvis kväveoxid, mikroplaster och koppar kommer att följas.

Påverkan på människors livsmiljö
Den direkta påverkan på människors livsmiljö som transportsystemet orsakar är bland annat
buller, luftföroreningar och barriäreffekter. De negativa hälsoeffekterna av buller och luftföroreningar är allvarliga och inkluderar sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, luftvägsproblem, cancer, stress och hjärt- kärlsjukdomar. Indikatorn avser att följa upp ett antal mått för
luftkvalitet och buller samt ett beräknat hälsomått (DALY) för hur många hälsosamma förlorade
levnadsår som buller och luftföroreningar från transportsystemet orsakar.

Växthusgasutsläpp
Transportsektorn har en nyckelroll för möjligheterna att begränsa människans klimatpåverkan.
Medan många andra verksamheter i samhället såsom uppvärmning av bostäder och lokaler och
industriell tillverkning kan uppvisa betydande utsläppsminskningar sedan 1990, har
transporternas utsläpp istället ökat. Indikatorn beskriver utsläpp av växthusgaser mätt som
miljoner ton koldioxidekvivalenter från inrikes respektive utrikes transporter fördelade på
trafikslag. Utvecklingen sätts i relation till den föreslagna prioriteringen med etappmålet om en
70-procentig minskning av utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) till år 2030 jämfört
med år 2010. Dessutom beskrivs utvecklingen av fordonsparken och leveranserna av icke
förnybara och förnybara drivmedel, uppdelat på olika drivmedel inklusive el och fördelat per
trafikslag. Andelen förnybar energi av transportsektorns energianvändning anges också. Beslut
som fattats under året inom ICAO respektive IMO och som förväntas bidra till minskade
växthusgasutsläpp från internationella transporter redovisas också.

Omkomna och allvarligt skadade
Indikatorn beskriver omkomna och allvarligt skadade personer i transportsystemet. Omkomna
personer syftar på både omkomna i olyckor och i självmord. Det varierar över trafikslag hur och
hur väl man kan mäta antal skadade personer. Fallolyckor i vägtrafikmiljö följs inte upp i den
nuvarande måluppföljningen men kan framöver inkluderas i och med att vi föreslår att olyckor i
hela transportsystemet används som indikator. Som mått föreslår vi antal omkomna och
Mål 5: Jämställdhet (5.5), Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8.5), Mål 9: Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur (9.1), Mål 10: Minska ojämlikhet (10.2), Mål 11: Hållbara städer och samhällen
(11.1, 11.2, 11.7)
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allvarligt skadade i transportsystemet totalt och dess delar, DALY för olyckor i transportsystemet
totalt och dess delar (detta är ett mått som behöver utvecklas) samt antal luftfartsrelaterade
händelser som rapporteras till Transporstyrelsen.

4.3

Uppföljning och rapportering

Principer för sammanvägda bedömningar
I uppdraget att genomföra en preciseringsöversyn ingår också att se över formerna för
uppföljningen av de transportpolitiska målen. Uppdraget (N2016/05490/TS) slår också fast att
regeringen vill att Trafikanalys gör bedömningar av utvecklingen på målnivå. Det gäller dels för
det övergripande målet, dels för funktions- respektive hänsynsmålet. För att kunna göra det
måste en metod utvecklas för sammanvägning av aspekter som vid en första anblick ter sig
omöjliga att jämföra.
Det finns olika principer för hur sådana sammanvägningar kan göras. I följande stycken
redogörs kortfattat för några av dessa principer. Alla principer utgår från en grundläggande
metod, som innebär är att ett antal mått vägs samman till bedömning av en indikator, och att ett
antal indikatorer i sin tur vägs samman till bedömning av ett mål.
Expertpanel
Ett sätt att göra sammanvägningar, är att låta en grupp av sakkunniga med skilda kompetenser
ta del av en sammanställd kunskapsmassa. Experterna i panelen får sedan komma fram till
sammanvägda bedömningar av utvecklingen. Det kan antingen ske genom sätt att varje expert
gör sin egen bedömning, och slutresultatet fastställs genom någon form av matematisk modell
för att komma fram till panelens genomsnittliga bedömning. Eller genom att panelens deltagare
själva resonerar sig fram till en gemensamma bedömningar, eller bedömningar som stöds av
majoriteten av deltagarna. Om inte metoden kombineras med någon av de övriga principerna
för sammanvägning, finns det ett mycket stort utrymme för subjektiva bedömningar. Utfallet av
sammanvägningen kan bero mera på vilka som ingår i panelen än på den sammanställda
kunskapsmassan.
Ingenting går bättre än det som går sämst
Principen Ingenting går bättre än det som går sämst innebär att det mått under varje indikator
som har den minst positiva utvecklingen sätter ribban för hur utvecklingen av indikatorn ska
bedömas. På motsvarande sätt är det den indikator som har den sämsta utvecklingen som
begränsar vilken bedömning som kan göras av utvecklingen för målet, när de indikatorer som
kopplar till ett mål ska vägas samman. Fördelarna med systemet är att det jämförelsevis enkelt
att är lätt att förklara, och att det inte finns någon risk att de slutgiltiga bedömningarna är för
optimistiska. Den största nackdelen med principen är att även det minst betydelsefulla måttet i
en indikator som beskriver ett område, kanske ett mått med relativt låg politisk prioritet kommer
att ha stor betydelse för målbedömningen.
Allt kan kompenseras
Principen Allt kan kompenseras innebär att en negativ utveckling för en aspekt av ett mål kan
kompenseras genom en positiv utveckling för en annan indikator. Med denna princip räknas
mått och indikatorer som utvecklas positivt som +1, mått som inte visar någon tydlig utveckling
som 0 (eller -1 om man vill) och mått som utvecklats i fel riktning som -1 (eller -2 om man valt att
sätta stabila mått som -1).
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Fördelen med denna princip är att den inte låter en i stort sett positiv utveckling skymmas av att
en eller ett fåtal aspekter utvecklats i fel riktning. Nackdelen är att de olika aspekterna inte kan
anses utbytbara, och att de i realiteten inte kompenserar för varandra. Exempelvis är det
kontroversiellt att kompensera förluster av vissa liv med kortare restider för andra. Den
allmänna förståelsen av begreppen ”långsiktigt hållbar” respektive hållbar utveckling innebär
just den insikten att kompensation i praktiken ofta inte är ett reellt alternativ. Även med denna
metod tillmäts mindre betydande aspekter lika stor vikt som politiskt högt prioriterade.
Viktning
Viktning kan användas i kombination med principen ”Allt kan kompenseras”. Då tillmäts vissa
eller alla mått och indikatorer en faktor som värderar den i förhållande till andra. Samhällsekonomiska kostnads-nytto-kalkyler bygger på denna ansats, och alla ingående faktorer tillmäts
där ett viktat monetärt värde (Trafikverket 2016a). Principen för att tilldela viktningsfaktorer kan
vara grundad antingen i en vetenskaplig analys av vilken aspekt som har störst betydelse för
måluppfyllelse, i en beräkning av åtgärdskostnader för att nå måluppfyllelse eller i en värdering
av politiska prioriteringar eller politiskt beslutade åtaganden.
Fördelen med att tillgripa viktning är att det ger särskild tyngd åt det som uppfattas vara
viktigast. Nackdelen är att vilken grund för fastställande av viktningsfaktorer som än väljs kan
det vara svårt att etablera en samsyn kring deras legitimitet. Dessutom förändras transportsystemet över tid, och det som kan uppfattas som relevanta viktningsfaktorer till en början kan
efter tid behöva utvärderas och göras om. Om det uppfattas som att viktningsfaktorerna sätts ad
hoc, för att säkerställa ett visst resultat i bedömningarna, kan det minska förtroendet för de
sammanvägda bedömningarna.
Nyckelmått och nyckelindikatorer
Principen om nyckelmått och nyckelindikatorer är en vidareutveckling av principen att ingenting
går bättre än det som går sämst. Principen bygger på att för varje indikator fastslå ett eller några
få nyckelmått. Bedömningen av indikatorn kan sedan aldrig sättas som mer positiv än det
nyckelmått som gått sämst. På samma sätt fastställs vilka indikatorer som ska vara nyckelindikatorer för att bedöma utvecklingen på målnivå, och den kan aldrig bedömas vara bättre är
utvecklingen för den nyckelindikator som gått sämst. Fördelen med metoden är att den
förhindrar att mindre betydelsefulla aspekter får stort genomslag i bedömningarna, samtidigt
som den undviker att göra avvägande jämförelser mellan icke jämförbara viktiga aspekter.
Nackdelen är att det kan vara svårt att nå en samsyn kring vilka mått och indikatorer som ska
tillmätas nyckelstatus.
Slutsatser
Vår slutsats är att principen med nyckelmått och nyckelindikatorer ger bäst transparens, och
lämnar minsta utrymme för godtycke men förhindrar ändå att enstaka mått av låg betydelse för
långsiktigt hållbar transportförsörjning fäller utslaget i sammanvägningen. Vi avser att låta
nyckelmått och nyckelindikatorer sätta ramarna för de kvalitativa bedömningstexter som vi även
fortsättningsvis avser att ta fram med stöd av en intern expertpanel.

Förslag till metod
Uppföljning av respektive indikator
Varje indikator kommer att följas upp med ett antal mått och kvalitativa beskrivningar av
utvecklingen. I normalfallet kommer tillståndet för indikatorn att jämföras med tillståndet i
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transportsystemet då målen antogs, alltså år 2009, om inget annat basår för jämförelsen
bedöms vara lämpligt.
Om indikatorn utvecklats på ett gynnsamt sätt med hänsyn till vad som uttrycks av transportpolitiska mål och prioriteringar markeras detta med en uppåtpekande pil, på motsvarande sätt
som tidigare gjorts i måluppföljningarna för preciseringarna. Om indikatorn inte utvecklats på
något avgörande sätt markeras det med en horisontell pil, och en utveckling som avlägsnar sig
från målen markeras med en nedåtpekande pil.
Den sammanvägda bedömningen på indikatornivån styrs av de mått under indikatorn som
identifierats som nyckelmått. Ett nyckelmått ska ta fasta på en central aspekt av indikatorn, som
också tydligt kopplar till de transportpolitiska målen och beskrivningar av en långsiktigt hållbar
transportförsörjning. Dessutom måste ett nyckelmått vara framtaget med en känd metod och
vara av god kvalitet. Bedömningen av indikatorns utveckling kan aldrig vara mer positiv än det
mest negativa nyckelmåttet. Kompletterande mått, och kvalitativa beskrivningar av utvecklingen
kan nyansera bilden av indikatorn, men innebär inte att den sammanvägda bedömningen av
indikatorns utveckling kan bli mer positiv. I bilaga 2 redovisar vi vilka mått vi avser att följa för
respektive indikator, och vilka av dessa som är nyckelmått.
Sammanvägda bedömningar på målnivå
När bedömningarna av hur transportsystemet har utvecklats med avseende på funktionsrespektive hänsynsmålet ska göras så vägs ett antal indikatorer samman. Funktionsmålet
baseras på tio indikatorer, hänsynsmålet på nio, och det övergripande målet på en
sammanvägning av alla 15 indikatorerna (Figur 4.2).
På samma sätt som vid sammanvägningen på indikatornivån finns det här nycklar för
sammanvägningen. En bedömning på målnivå kan aldrig bli mer positiv än den mest negativa
nyckelindikatorn i sammanvägningen. För att avgöra vilka indikatorer som bör vara nyckelindikatorer har vi utgått från målformuleringarna. Aspekter som inte lyfts specifikt i målformuleringarna anses inte vara nyckelindikatorer. Indikatorn Samhällsekonomisk effektivitet har
inte heller tilldelats nyckelstatus, trots att ”samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning”
omnämns i det övergripande målet. Anledningen är att vi inte bedömer att de mått vi har att
tillgå under den indikatorn, är av sådan dignitet att de fungerar som nyckelmått för hela
målstrukturen. Vilka indikatorer som föreslås vara nyckelindikatorer framgår av Figur 4.2.
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Trafikanalys - Presentationsnamn

Figur 4.2: Indikatorer för uppföljning av de transportpolitiska målen. Varje indikator bestäms av ett antal
underliggande mått.
Anm: Ramarna i bilden illustrerar vilka indikatorer som ska sammanvägas vid bedömningen av respektive mål.
Ingen bedömning kan sättas som mer positiv än den minst positiva nyckelindikatorn i sammanvägningen. När
det gäller nyckelindikatorerna i snittmängden mellan funktions- och hänsynsmålet är Användbarhet för alla i
transportsystemet en nyckelindikator bara för funktionsmålet, och Energieffektivitet endast för hänsynsmålet.

Årlig uppföljning
Enligt Trafikanalys instruktion ska myndigheten varje år, senast den 15 april lämna en
uppföljning av de transportpolitiska målen till regeringen. Regeringen behöver årligen beskriva
transportsystemets utveckling och behov för riksdagen i budgetpropositionen. Med hjälp av de
indikatorer som beskrivits i föregående kapitel kan vi beskriva transportsystemets tillstånd,
utvecklingstrender och utvecklingstakt, samt lämnar bedömningar av utvecklingen med
avseende på målen och de särskilda prioriteringar som regeringen fastställer.

Tematisk uppföljning
Som ett komplement till den årliga uppföljningen avser Trafikanalys att årligen publicera en
tematiskt fördjupad uppföljning av en del av målstrukturen och prioriteringarna. De teman som vi
föreslår som återkommande är miljö, tillgänglighet samt hälsa och säkerhet, men det är också
möjligt att låta den tematiska fördjupningen ta ett annat grepp på uppföljningen om det finns ett
särskilt behov av detta. Några exempel på möjliga teman är:
•

Godstransporter, alla trafikslag

•

Persontransporter, alla trafikslag

•

Trafikslagsfokuserad fördjupning

•

Kollektivtrafik, alla trafikslag

41

Page 358 of 496

De tematiskt fördjupade rapporterna kan till delar utgå från samma indikatorer som den årliga
uppföljningen, men tillkommande mått och beskrivningar kommer att behövas. Exempel på det
är att en tematisk fördjupning inom trafiksäkerhetsområdet kan redovisa mer detaljerade
uppgifter om de omkomna och skadades ålder, kön, bostadsort, och så vidare.
Ett annat syfte med tematiska fördjupningar är sätta den transportpolitiska målbilden i en större
kontext. Det är framför allt två typer av sammanhang som den tematiska uppföljningen ska
belysa. Det första handlar om att ge en internationell utblick och jämförelse, och det andra
handlar om att sätta kostnader för åtgärder inom transportpolitikens område i relation till
åtgärder inom andra sektorer som kan bidra till samma effekt.

Fördjupad uppföljning
Trafikanalys avser att vart fjärde år genomföra en fördjupad uppföljning av de transportpolitiska
målen. Denna fördjupade uppföljning kan lämpligen genomföras i samband med regeringsskifte,
eller inför en ny omgång i infrastrukturplaneringen. I den fördjupade uppföljningen ingår alla de
föreslagna måtten i beskrivningen av indikatorerna.
De tematiska fördjupningarna kommer att vara viktiga underlag för den fördjupade
uppföljningen. Vi avser därför att fastställa en publiceringsplan i samråd med Regeringskansliet
för i vilken ordning tematiska uppföljningar ska göras, och när det är lämpligt att den första
fördjupade uppföljningen tas fram.
Det kan behöva finnas en flexibilitet beträffande vilket år den fördjupade uppföljningen behövs
bäst. Om utgivningscykeln planeras efter mandatperioderna är det enklare att planera för en
fördjupad uppföljning med fyra-årsintervall. Planeringscykeln har däremot varierat en del över
tid. Det kommer i de flesta fall inte att innebära några större problem att vid behov skjuta på en
fördjupad uppföljning till nästkommande år. Att tidigarelägga en fördjupad uppföljning kan dock
vara mera problematiskt, då det i dessa fall inte kommer att finnas tematiska fördjupningar för
alla delar att utgå ifrån.

4.4

Målen kräver och ger förutsättning för en
utvecklad styrning

Vi har gjort en genomlysning av erfarenheter av dagens mål och preciseringar (Trafikanalys
2016a) och av myndighetsstyrning, bland annat såsom den uppfattas av myndigheterna i
transportsektorn (Trafikanalys 2017b). En viktig slutsats vi drar är att nuvarande system inte
upplevs som tillräckligt styrande. De brister vi ser har legat till grund för utformningen av vårt
förslag till prioriteringar och indikatorer. Ambitionen är att detta ska leda till en ökad uppföljbarhet, men även att det ska vara styrande genom att stimulera till innovationer hos myndigheterna så att verksamheten leder till måluppfyllelse. Det är dock viktigt att systemet får stöd
eller kompletteras av en utvecklad myndighetsstyrning via andra styrformer. Nedan sammanfattas analysen av hur myndighetsstyrningen mot de transportpolitiska målen kan utvecklas. En
fördjupning redovisas i (Trafikanalys 2017b).

Beakta styrningskontexten i dess helhet
Det är viktigt att förstå hur enskilda styrformer villkoras av och samspelar med det aktuella
sammanhanget. Det spelar exempelvis roll om målen som sätts rimmar väl med redan delade
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värderingar, gällande normer och regler eller om målen kanske upplevs hamna i direkt konflikt
med annan styrning. Om styrformer tillkommer med avsikt att faktiskt styra verksamheter i en
viss riktning (en annan vanlig avsikt kan vara att uppvisa handlingskraft och nå politiska
signalvärden), är det angeläget att fråga sig vilken ytterligare styrning som finns i den aktuella
kontexten och hur den styrform det finns önskemål om att lägga till (eller dra ifrån) kommer att
påverka styrningen som helhet.
Lägger vi till nya mål eller resultatmätningar betyder inte det att övrig styrning försvinner. Det är
också vanligt att tänka alltför snävt kring styrningskontexten, det vill säga att se till den egna
styrningen av myndigheten, utan att beakta att myndigheten kan ha en lång rad mål på andra
politikområden, liksom olika typer av krav och regler att förhålla sig till. I våra workshops 19 med
myndigheterna pekade deltagare på att olika departements initiativ på andra områden, som
sysselsättning, bostadsbyggande och säkerhet, upplevs som högre prioriterade och därför tar
utrymme från arbetet med att nå de transportpolitiska målen. Detta är ett exempel på vad som
inom forskningen beskrivs som en undanträngningseffekt, det vill säga att nya arbetsuppgifter
och sakområden som tillförs riskerar att ta uppmärksamhet från kärnverksamheten och andra till
detta relaterade uppdrag. Blir det alltför många mål på olika politikområden kan det sammantaget ta mycket tid från kärnverksamheten och riskera att lägga tyngre fokus vid att visa resultat
än vid att åstadkomma dem i praktiken.

En mer tillitsbaserad styrning som främjar innovation
Regeringen har uttryckt att den önskar se en effektivare, mer tillitsbaserad och mindre administrativt belastande styrning. På transportområdet, där utmaningarna kopplat till digitalisering,
automatisering och fossilfrihet förutsätter nytänkande, är goda förutsättningar för innovationer
särskilt viktigt. Mål- och resultatstyrning kan begränsa människors benägenhet till spontanitet,
kreativitet och innovation, särskilt om fokus riktas mot alltför snäva och detaljerade mål.
Styrformen riskerar således att belöna dem som inte tänker utanför boxen, samtidigt som det ju
är långt ifrån säkert att de som aldrig avviker från planen är de mest framgångsrika.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att regeringens ambitioner om tillitsbaserad styrning
och innovativt tänkande går hand i hand – båda förutsätter förtroende mellan Regeringskansliet
och myndigheterna, liksom att styrningen inte är alltför detaljerad.
Det innebär att Regeringskansliet har behov av ett system för att inhämta kunskap om tillstånd
och utveckling av systemets viktigaste aspekter, exempelvis genom en strukturerade
måluppföljning. Men det handlar också om hur kontakterna sker med myndigheterna.
För att styrningen ska fungera väl i sin helhet behöver den formella styrningen stärkas genom
informell dialog (avseende frågor som regeringen kan besluta om enligt 11 kap 6§ RF), det vill
säga genom förtydliganden och tolkningar vid möten och olika typer av samtal. När det fungerar
bra finns en lyhördhet från båda sidor där både Regeringskansliet och myndigheten förstår sina
roller, kan tolka signalerna och agera inom ramen för både de formella regler och de informella
normer som reglerar förhållandet mellan Regeringskansliet och myndigheterna.
Vid workshopen med Regeringskansliet framhölls att informella kontakter inte utgör styrning,
samtidigt som myndigheterna menade att informella kontakter av olika slag har en stark
Trafikanalys har inom ramen för detta uppdrag genomfört sex workshops med transportmyndigheter, statliga
bolag och Regeringskansliet. Deltagarna har bestått av ett brett urval tjänstemän från centrala funktioner på
myndigheterna, med representanter för såväl staber, strategiska funktioner och/eller ledningsgrupper, som för
olika avdelningar inom myndigheternas kärnverksamhet. Det bör dock betonas att det inte är myndigheternas formella ståndpunkt som skildrats, utan hur medarbetare i olika delar av verksamheten upplever att regeringens
styrning fungerar.
19
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påverkan på verksamheten, det vill säga de uppfattas som styrande. Avsändaren beslutar inte
vad som är styrning, utan det gör mottagaren. Det innebär att Regeringskansliet måste se och
förstå hur mottagarna, dvs. myndigheter och bolag, reagerar.
Samtidigt framkom att de informella kontakterna ibland upplevs som problematiska. På flera av
myndigheternas workshops, och även på workshopen med Regeringskansliet framkom även att
den formella styrningen och den information som lämnas genom informella kontakter behöver
samordnas bättre i Regeringskansliet.
För att skapa en styrning som fungerar väl i sin helhet är det viktigt att minimera avståndet mellan departement och myndigheter, liksom mellan myndighetsledningar och tjänstemän
(Niemann 2016). Exempelvis har det betydelse hur ofta och på vilket sätt myndighetsledningar
och departementsledningar träffar varandra, liksom att arbetssätten inte är alltför formaliserade
och detaljstyrda (även om sakpolitiken ofta behöver vara beslutad och detaljerad).
Eftersom kunskapen om normsystemet främst är erfarenhetsbaserad är det viktigt att det finns
”RK-kunskap” i myndigheterna, inte enbart i ledningen utan på olika nivåer. För att en
myndighet ska kunna tolka och förstå sitt uppdrag utifrån de transportpolitiska målen krävs
kunskap om och erfarenhet från statsförvaltningen, och gärna från Regeringskansliet.
•

Se över hur styrkedjan regeringen – myndighetens styrelse – generaldirektören –
ledningen fungerar.

•

Inför tätare dialogmöten med myndigheterna, och gärna med fler myndigheter
samtidigt. Överväg om skriftliga minnesanteckningar bör föras vid vissa möten.

•

Beakta mål och prioriteringar vid tillsättning av generaldirektör och styrelse för att
säkerställa att ledningen sammantaget har en bred förståelse om uppdrag och roller i
statsförvaltningen. Rekryteringen kan då stödja en väl fungerande mål- och
resultatstyrning.

Fler målkonflikter bör avgöras inom Regeringskansliet
Flera myndigheter och även tjänstemän i Regeringskansliet uppfattar att styrningen inte är helt
enhetlig inom olika delar av Regeringskansliet. Bättre samordning av styrningen mellan olika
avdelningar på Näringsdepartementet, liksom mellan olika departement efterfrågas.
Myndigheterna upplever också att många målkonflikter inte avgörs inom Regeringskansliet,
utan bakas in i uppdrag och delegeras till myndigheterna. Samtidigt är Regeringskansliet en
organisation som har en utvecklad process för hur målkonflikter ska avgöras. Vissa myndigheter
löser avsaknaden av prioritering i målkonflikter från Regeringskansliets sida med att själva ta ett
större grepp och ett större ansvar. Myndigheterna står därmed inför utmaningen att själva välja
vad de vill prioritera. Andra myndigheter blir osäkra kring sin roll och sin uppgift och har då
lättare att styras av tydliga signaler från andra aktörer, exempelvis inom näringslivet. I andra
myndigheter blir det istället ekonomisk avgiftsfinansiering som upplevs som styrande.
Regeringskansliet kan inte avgöra målkonflikter i samtliga ärenden och på alla nivåer, men
myndigheterna beskriver att de behöver mer vägledning kring hur de olika dimensionerna av
målen ska integreras och hur avvägningar ska göras.
Några sätt att förbättra styrningen som vi vill föreslå är:
•

Eftersträva att avgöra fler målkonflikter inom Regeringskansliet. Ge därefter
myndigheterna uppdrag och ansvar i instruktioner.
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•

Säkerställ att Regeringskansliets informella dialog ligger i linje med den formella
styrningen. Det kan exempelvis ske genom att regeringen tillsätter en arbetsgrupp för
att se över hur Regeringskansliets organisation och arbetssätt bättre kan stödja en
sammanhållen styrning. Det kan också ske genom att Regeringskansliet kompletterar
det befintliga stödet för styrning av myndigheter med gemensamma principer för
styrning av samverkan.

Tydliggör ansvarsfördelningen mellan myndigheterna
(Styrutredningen 2007) konstaterade att övergripande mål inte lämpar sig för den konkreta
myndighetsstyrningen. En central del av arbetet inom Regeringskansliet måste vara att ”göra
analyser av hur de övergripande målen kan översättas till uppdrag till myndigheterna”.
På transportområdet har samtliga myndigheter i sin respektive instruktion att verka för att de
transportpolitiska målen nås. Om alla myndigheter får samma mål vet myndigheterna inte vem
som ansvarar. Transportmyndigheterna har också påpekat att de i avsaknad av sektorsuppdrag
upplever det än viktigare att ”tydliggöra vad myndigheterna ska göra kontra helheten”. En sådan
styrning ställer således stora krav på regeringen att organisera arbetet genom dels
arbetsdelning, dels samordning. Det är således viktigt att fördela ansvaret och klargöra vem
som ska göra vad. Ansvarsfördelning är också ett sätt att tydliggöra prioriteringar.
Om ansvarsfördelningen upplevs som otydlig finns det risk för suboptimering. Denna kan ta sig
uttryck dels i dubbelarbete om flera myndigheter försöker göra samma sak, dels i att vissa
frågor lämnas därhän och faller mellan stolarna. Detta kan förklaras av att otydlig ansvarsfördelning lätt kan resultera i att varje myndighet väljer att göra det den är bra på, medan områden
som ingen känner ett ansvar för – och ingen pekas ut som ansvarig för – lämnas därhän. Sammantaget kan detta leda till uppdragsglidning, där allt ljus riktas mot några mål, och dubbelarbete, samtidigt som ingen tar sig an mer svårhanterade utmaningar (utträngning). Det är
därför viktigt att regeringen ser till helheten och fördelar ansvaret så att de frågor som behöver
hanteras blir omhändertagna så att dubbelarbete undviks.
Några sätt att förbättra styrningen kan vara:
•

Samordna arbetet med transportmyndigheternas instruktioner i Regeringskansliet, så
att ett helhetsgrepp kan tas avseende arbetsdelning och samordning mellan
myndigheterna.

•

Tydliggör i myndigheternas instruktioner vilket ansvar respektive myndighet har för
arbetet med att nå de transportpolitiska målen. Fördela arbetet (och ansvaret) mellan
transportmyndigheterna tydligare genom att klargöra vilken myndighet som förväntas
leda arbetet med olika delar av målen. 20

•

Överväg att lämplig myndighet ges samhällsuppdrag för fler områden och fler
trafikslag, men tillse även att uppdragen inte leder till suboptimering av ett avgränsat
målområde eller dubbelarbete på andra myndigheter, eller till andra oönskade effekter
som sektorsansvaret medförde.

Eftersom myndigheternas uppgifter preciseras på flera olika sätt: i instruktionen, i regleringsbrevet, i specifika regeringsuppdrag och genom mål och målpreciseringar är det även viktigt att
Två exempel på detta skulle kunna vara att peka ut Trafikverket som huvudansvarig för att åstadkomma en
landskapsanpassad infrastruktur med ett mål om att exempelvis minst 50 procent av ett uppskattat åtgärdsbehov
är genomfört till 2030. Ett annat är att Trafikverket, i enlighet med förslaget från Myndigheten för delaktighet, får
ett utpekat övergripande samordningsansvar för genomförande av åtgärder som gäller tillgänglighet till och i
kollektivtrafiken.

20
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dessa dels är i linje med varandra, dels att myndigheten har möjlighet att föra en dialog med
regeringen om det samlade uppdraget, vad myndigheten förväntas åstadkomma och hur olika
uppgifter ska prioriteras (Statskontoret 2016b).
För att skapa tydlighet skulle det därför kunna vara bra att ensa i styrningen (reducera viss
formell styrning), bli mer precis i styrningen (utan att detaljstyra) och stärka den styrning som
fungerar (det vill säga som myndigheterna menar påverkar verksamheten i stor utsträckning).
(Styrutredningen 2007) föreslog att instruktionen skulle vara det centrala dokumentet för regeringens styrning av myndigheterna och att regleringsbreven främst skulle ange de finansiella
villkoren för respektive myndighet. Argumentet var bland annat att minska ”ryckigheten” i
styrningen. regeringen har sedan kraftigt reducerat verksamhetsuppdragen i transportmyndigheternas regleringsbrev. Samtidigt har framför allt Trafikverket istället kommit att få många
särskilda regeringsuppdrag, som skapar samma ryckighet som Styrutredningen ville minska. De
många nya styrsignalerna som kommer via dessa uppdrag – löpande under året och ibland med
liten förvarning kan vara svårt för myndigheterna att hantera, och försvårar för myndigheterna
att bedriva ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete (Statskontoret 2016a).
Vid flera workshops framkom även önskemål om att tydliggöra omfattning och ansvar i regeringsuppdrag där flera myndigheter ska samverka eller bidra, att nämna kopplingen till målen i
uppdragen och om att Regeringskansliet ska definiera behov av uppdrag utifrån myndigheternas uppnådda resultat.
Några sätt att förbättra styrningen kan vara:
•

Använd de styrinstrument som myndigheterna upplever sig styras av för att styra,
exempelvis instruktion, regleringsbrev och informella kontakter och använd den
informella dialogen för att tydliggöra den formella målstyrningen.

•

Inkludera regeringsuppdrag som gäller tills vidare (exempelvis regeringsuppdraget om
att leda arbetet med trafiksäkerhet på vägområdet) i myndighetens instruktion.

•

Sträva efter att tydliggöra i varje regeringsuppdrag på vilket sätt det bidrar till att de
transportpolitiska målen nås, samt sträva efter att tydliggöra respektive myndighets
ansvar i uppdrag där flera myndigheter ska samverka eller då en myndighet ska bidra i
en annan myndighets uppdrag.

Återrapportering och återkoppling
Återrapporteringen behöver begränsas så att den rapportering som behövs blir beställd, medan
sådan rapportering som begärs in på flera olika sätt och vid fler tillfällen än nödvändigt avskaffas. Därtill krävs mer återkoppling, och främst mer positiv återkoppling till transportmyndigheterna.
Några sätt att förbättra styrningen kan vara:
•

Använd den årliga samlade uppföljningen av de transportpolitiska målen som ett
underlag för återkoppling till myndigheterna. Inför resultatkonferenser med en ambition
om lärande kopplade till måluppföljningen, där såväl olika myndigheters bidrag som
regeringens åtgärder kan lyftas fram.

•

Se över om myndigheternas återrapporteringskrav kan minska. Ta bort krav som berör
redovisning kopplad till leveranskvaliteter, vilket bör betraktas som myndigheternas
interna verksamhetsstyrning. De transportpolitiska prioriteringar och indikatorer för
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uppföljning som vi föreslagit i denna rapport kan fungera som ramar för en
återrapportering som kopplar direkt till den transportpolitiska målstrukturen
•

Stärk återkopplingen genom att tala om för myndigheterna i budgetpropositionen, i
dialoger och i samband med andra kontakter vad myndigheten gör bra och vad som
kan förbättras.

•

Inkludera de transportpolitiska målen på dagordningen för dialogerna och relatera
övriga punkter på dagordningarna för dialogerna med myndigheterna till de transportpolitiska målen och beakta resultatet utifrån de transportpolitiska målen.

4.5

Inspel till uppdraget

Under arbetet med uppdraget har Trafikanalys fört en dialog i första hand med de andra
transportmyndigheterna, men också haft samråd med andra myndigheter och aktörer inom
transportområdet. Några har också lämnat inspel till Trafikanalys, antingen vid de dialogtillfällen
och workshops som vi genomfört, eller som skriftliga inspel till myndigheten. Det finns önskemål
från många aktörer att regeringen ska anta skarpa etappmål på en rad olika områden. Vi vill
med våra förslag peka på andra möjligheter att säkerställa en utveckling i riktning mot de
transportpolitiska målen. I detta avsnitt redogör vi kortfattat för några av de viktigaste inspel vi
fått samt hur vi hanterat dessa.

Etappmålet för trafiksäkerhet på väg
Från Trafikverket har det vid samråd och seminarier framförts att det preliminära förslag till
etappmål för trafiksäkerhet på väg som vi föreslår innebär en kraftig ambitionssänkning jämfört
med tidigare etappmål, och i jämförelse till den etappmålsöversyn med förslag till nya mål som
Trafikverket och Transportstyrelsen nyligen presenterat (Lindberg, Strandroth et al. 2016). Vi
argumenterar för ett tidigare basår (se avsnitt 3.4) och menar att vårt preliminära förslag ändå
innebär en avsevärd ambitionshöjning i jämförelse med den utvecklingstakt som vi sett under de
senaste åren. Trafikanalys avser att fortsätta analysera vad som är en lämplig etappmålsnivå
för år 2030 fram till den 31 maj då regeringsuppdraget avseende trafiksäkerhet slutredovisas.

Landskapsanpassad infrastruktur
Trafikverket och Naturvårdsverket har inkommit med synpunkten att ett etappmål för landskapsanpassad infrastruktur behövs i transportpolitiken 21. Vi delar uppfattningen att det är en fråga av
avgörande betydelse för en långsiktigt hållbar transportförsörjning, och av den anledningen
föreslår vi att måtten för landskapsanpassning ska vara nyckelmått i måluppföljningen och
därigenom få tung påverkan på bedömningen av målens uppfyllnad. Trafikverket förvaltar det
statliga väg- och järnvägsnätet, och samordnar planeringen för infrastrukturens utveckling. De
har därmed ett tydligt ansvar och rådighet för genomförandet av de åtgärder som bedöms
nödvändiga. Vi tror därför att ett etappmål för lanskapsanpassad infrastruktur med fördel kan
skrivas in i Trafikverkets instruktion, och att det kommer att ha en större styreffekt där än som
ett allmänt formulerat etappmål för transportsystemet.

21

Handlingarna #19, #22 och #25 i Trafikanalys ärende Utr 2016/29
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Stadstrafikmål
Från Naturvårdsverket, Trafikverket och den myndighetsgemensamma arbetsgruppen för
SOFT-uppdraget under Energimyndighetens ledning har förslaget om ett stadstrafikmål
framförts 22. Det finns även ett förslag med likande innehåll i Miljömålsberedningens betänkande
(SOU 2016:47 2016). Förslaget går ut på att formulera ett mål för att den förväntade ökningen
av persontransportarbetet i städer ska kunna utföras med kollektivtrafik, gång och cykel. Vi
anser att det inte är ett mål i sig, utan ett lämpligt tema för en åtgärdsstrategi. En sådan
utveckling av stadstrafiken kan bidra till alla de prioriteringar med etappmål som vi föreslagit,
genom förbättrad tillgänglighet, minskat buller och minskade luftföroreningar, ökad hälsa och
minskade utsläpp av växthusgaser. Vi anser att regeringen bör ge Trafikverket, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten ett uppdrag att formulera en åtgärdsstrategi
för stadstrafikens utveckling, och att den strategin bör resultera i åtgärder inom bland annat
infrastrukturplaneringen och stadsmiljöavtalen.

Prioriterade grupper
Vid några samråd och vid den öppna workshopen på Transportforum framfördes frågor om hur
tillgängligheten för särskilt prioriterade grupper beaktas i Trafikanalys förslag. Frågorna har
mest rört de teman som tidigare betonats med särskilda preciseringar, till exempel jämställdhet
och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Vi menar att funktionsmålets
formulering om att alla ska ha en grundläggande tillgänglighet är tillräckligt stark och tydlig i sig.
Det finns även mål för bland annat jämställdhetspolitiken och funktionshinderpolitiken, som inte
behöver ”dubbleras” i transportpolitiken, men däremot beaktas i uppföljningen. I vårt förslag till
ny struktur för den transportpolitiska måluppföljningen beaktas perspektiven genom att det finns
nyckelmått för prioriterade grupper under indikatorn Användbarhet för alla i transportsystemet.
Den indikatorn är i sin tur en nyckelindikator för funktionsmålet, så funktionsmålet kan aldrig
anses utvecklas mot måluppfyllelse om inte tillgängligheten förbättras för de prioriterade
grupperna.

22
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Bilaga 2: Mått för alla indikatorer
I denna bilaga visas mått för samtliga indikatorer. Med ”utvecklingsbehov” avses att måttet inte är färdigt att användas ännu. Utvecklingen kan i vissa fall
göras av Trafikanalys, i andra fall pågår ett utvecklingsarbete inom en annan myndighet. I några fall behöver utveckling göras i samverkan mellan flera
myndigheter. Förkortningen SOS visar att statistiken idag ingår i Sveriges officiella statistik, hos Trafikanalys eller annan statistikansvarig myndighet.
I tabellen markeras nyckelmått med en nyckel.
Nyckelmått är mått som vi anser fångar de viktigaste aspekterna av en indikator och som dessutom är
av tillräckligt god kvalitet, eller som bedöms kommer bli av tillräckligt god kvalitet efter utvecklingsarbete. Nyckelmått kan även vara under utveckling.
Nyckelmåtten används när måtten sammanvägs för indikatorn, såtillvida att indikatorn inte kan anses ha utvecklats mera positivt än det nyckelmått som
har gått sämst (se diskussion i avsnitt 2.3). Mått som fångar mer av en bakgrundsbeskrivning snarare än systemets prestationer, är inte lämpligt som
nyckelmått. Exempel på detta är Transportbranschens ekonomi (inom indikator 3.7 Hållbara villkor) och Distanshandelns omsättning (inom indikator 3.9
Tillgänglighet utan transporter).

Mått

Enhet

Beskrivning

Utvecklingsbehov

Källa

1: Samhällsekonomisk effektivitet
Projekt i Nationell plan som
har en beräknad positiv
nettonuvärdeskvot

Andel i procent

Avser projekt som inletts under året.

Ja

Trafikverket

Internalisering

Andel (procent) samt kronor

Anges både som internaliseringsgrad och som
återstående icke internaliserad kostnad för olika
transport- och trafikslag.

Nej

Trafikanalys

2: Transportsystemets standard och tillförlitlighet
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Nyckelmått

Varaktighet i totalstopp i
vägnätet

Fordonstimmar för person- och
lastbilstransporter

Punktlighet på järnväg

Andel gods- respektive persontåg
som ankommer i tid (STM(5)) till
slutstation
Förlängd restid till följd av sent
ankomna persontåg till slutstation
Samband mellan utbuden
beskrivs och beräknas med en
korrelationskoefficient
Fysisk infrastruktur per trafikslag
Transportbranschens nöjdhet
(väg respektive järnväg)

Restidsvariation för persontåg
Personbilstäthet och
kollektivtrafiktäthet
Infrastrukturbestånd
Nöjda kunder

Nöjda kunder

23

Kan redovisas med geografisk upplösning vid önskemål

Beräknas per kommun men redovisas per
Tillväxtanalys kommungruppsindelning

Redovisas per godstransportköpare, godstransportörer
respektive trafikhuvudmän för kollektivtrafik

Nej

Trafikverket

Nej

Trafikanalys (SOS)

Nej

Trafikanalys (SOS)

Nej

Trafikanalys (SOS) / Samtrafiken

Ja
Nej

Trafikanalys
Trafikverket

Företagares upplevelse av
vägnät, järnväg- och
flygförbindelser i kommunen
3: Geografisk tillgänglighet – Persontransporter

Redovisas per kommungruppsnivå

Nej

Svenskt Näringsliv

Kommuner vars befolkning
har god respektive
acceptabel lokal och regional
tillgänglighet enligt 8
kriterier 23

Redovisas per Tillväxtanalys kommungruppsindelning

Ja. Krävs för
kriterium 4
och 5.
Beräkningar
för kollektivtrafik (7 & 8)
kräver
modellverktyget
Tracc. (tidskrävande)

Samtrafiken
SCB
Basemap (för konvertering av data)

1. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
1 000 meter från en
livsmedelsbutik
2. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
1 000 meter från en
grundskola
3. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
1 000 meter från en
vårdcentral
4. Andel befolkning som bor
inom 1 000 meter från en
arbetsplats
5. Andelen arbetsplatser som
trafikeras med kollektivtrafik

Andel befolkning som överstiger nivåer klassificerade som acceptabel respektive god tillgänglighet
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Tillgänglighet till
befolkningskoncentrationer
Kommuner vars befolkning
har god respektive
acceptabel interregional
tillgänglighet enligt
Trafikverkets 8 kriterier

Internationell tillgänglighet
med flyg 24
Internationell tillgänglighet
med tåg och färja
Beräknad tillgänglighet

6. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom 5
respektive 10 min promenad
från en busshållplats (som
trafikeras mellan 06-09)
7. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
20 respektive 30 min
bilresa/kollektivtrafik till en
järnvägsstation
8. Andel befolkning per
kommungrupp som bor inom
20 respektive 60 min
bilresa/kollektivtrafik till en
flygplats
Andel befolkning som når tätorter
av olika storlek med bil inom 45
minuter.
1.
Till Stockholm
2.
Från Stockholm
3.
Internationella resor
4.
Storstäder
5.
Region- eller
universitetssjukhus
6.
Universitets- och
högskoleorter
7.
Andra större städer
8.
Besöksnäring
Tillgänglighet och åtkomlighet 25,
per flygplats

Nej

Tillväxtverket

För en beskrivning av kriterierna, se (Trafikverket
2016b)

Nej

Trafikverket

Beräknas av Transportstyrelsen

Nej

Transportstyrelsen

Ja

Trafikanalys och Trafikverket

Ja

Samarbete med Trafikverket krävs. För
att Trafikanalys ska kunna beräkna en

Antal avgångar till/från Sverige
Beräknas och redovisas som
logsumma totalt samt per:

Metodbeskrivning ges i (Berglund, Almström et al.
2017)

Möjligen skulle det kunna räcka med Trafikverkets kriterium för internationell tillgänglighet
Åtkomlighet definieras som hur länge en person från exempelvis Umeå i genomsnitt kan vistas på annan ort genom att ta första flyget på morgonen ut från Umeå och åka hem med
sista flyget. Tillgänglighet definieras som hur länge personer från andra orter kan besöka Umeå under dagen med första flyget dit och sista flyget därifrån.

24
25
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del av måtten krävs leveranser av
underlagsdata, ex uppdaterad
information från Trafikverkets modell
Sampers säkerställs.

Resärende
Färdmedel
Personliga karaktäristika
(inkomst, kön etc.)
4: Tillgänglighet till arbete och skola
•
•
•

Tillgänglighet till grundskola

Tillgänglighet till gymnasium

Andel av befolkning (7-15 år) som
har högst 10 respektive 20
minuters promenad till närmsta
grundskola
Andel av befolkning (7-15 år) som
har högst 10 respektive 20
minuters restid med kollektivtrafik
till närmsta grundskola

Andel befolkning som överstiger nivåer klassificerade
som acceptabel respektive god tillgänglighet

Andel av befolkningen (16-19 år)
som har högst 10 respektive 20
minuters promenad till närmsta
gymnasium
Andel av befolkningen (16-19 år)
som har högst 10 respektive 20
minuters restid med kollektivtrafik
till närmsta gymnasium

Andel befolkning som överstiger nivåer klassificerade
som acceptabel respektive god tillgänglighet

Antal lokala
arbetsmarknadsregioner
Tillgänglighet till arbetsställen

Överlappande funktionella
arbetsmarknadsregioner

Skolverket
SCB

Ja.
Tidskrävande
beräkningar i
Tracc

Skolverket
SCB
Basemap

Ja.

Geokodat data för gymnasieskolor krävs
från Skolverket
SCB

Kan redovisas per kön
Andel av befolkningen (20-64 år)
på kommungruppsnivå som når
arbetsplatser med bil inom 30
respektive 45 minuters restid
Andel av befolkningen (20-64 år)
på kommungruppsnivå som når
arbetsplatser med kollektivtrafik
inom 30 respektive 45 minuters
restid
Grad av överlappning

Ja

(Susanna Heldt Cassel, Johan Håkansson et al. ,
Håkansson, Isacsson et al. 2013)
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Ja.
Tidskrävande
Traccberäkningar

Geokodat data för gymnasieskolor krävs
från Skolverket
SCB

Nej

SCB

Ja.

SCB för Inköp av data ur
företagsregistret

Ja.
Tidskrävande
beräkningar i
Tracc

SCB för inköp av data ur företagsregistret

Ja

Basemap

Beräknad tillgänglighet

Beräknad logsumma för
reseärende arbete/skola per olika
indelningar

Metodbeskrivning ges i (Berglund, Almström et al.
2017)

Ja

Samarbete med Trafikverket krävs. För
att Trafikanalys ska kunna beräkna en
del av måtten krävs leveranser av
underlagsdata, t.ex. uppdaterad
information från Trafikverkets modell
Sampers.

1. Körtid från kommunmittpunkt till närmsta terminal
viktat efter terminalens ekonomiska omsättning. Det
innebär ett större ”motstånd” att nå mindre terminaler
än större vilket gynnar kommuner med stora terminaler
lokaliserade nära kommuntyngdpunkten för
logistikintensiv verksamhet.

Ja. Kräver
framförallt
utveckling av
metoden för
att lokalisera
terminaler.

Trafikverket och SCB

Nej

World Economic Forum

5: Tillgänglighet – Godstransporter
Tillgänglighet till terminal

Index av tre beräkningar:
1. Terminalnärhet
2. Terminalpotential
3. Kombipotential

2. Det sammanlaga värdet (av terminalernas
ekonomiska omsättning) som uppnås inom 60 minuters
körtid från kommuntyngdpunkten för logistikintensiv
verksamhet.
3. Det sammanlagda värdet av järnvägs/kombiterminalernas vikt (viktade enligt en samlad
bedömning) som nås inom 60 minuters körtid från
kommuntyngdpunkten för logistikintensiv verksamhet
.
GCI (Global Competitiveness
Index)

Betyg avseende
•
Väg
•
Järnväg
•
Hamn
•
Flygplatser

Målgruppen är landets företagsledare. Frågorna
besvaras på en skala från 1 till 7 där 1 är sämst och 7
högst. Undersökningarna utförs av partnerinstitut i
respektive land. Partnerinstituten är i regel institutioner
vid något av landets universitet, oberoende
forskningsinstitut eller företagsorganisationer.
Detaljerade riktlinjer styr intervjuförfarandet.
Detta mått kan vid önskemål om en geografisk
nedbrytning i Sverige kompletteras med information
från Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat
om företagares upplevelse av vägnät, järnvägs- och
flygförbindelser i kommunen.
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LPI (Logistics Performance
Index)

Generaliserad
transportkostnad

Betyg avseende
•
Totalt
•
Infrastruktur
•
Logistikkvalitet och
kompetens
•
Punktlighet
•
Tull
•
Internationell handel
•
Spårbarhet
Transport- och
logistikkostnadsindex

Betyg 1-5

Nej

Världsbanken

Redovisas per kommun för aggregerade varuslag.
Metodbeskrivning ges i (Westin 2017)

Ja

Samarbete med Trafikverket krävs. För
att Trafikanalys ska kunna beräkna en
del av måtten krävs leveranser av
underlagsdata, t.ex. uppdaterad
information från Trafikverkets modell
Samgods.

Nej

SCB (SOS)

Nej

Trafikanalys

Nej

Trafikanalys

Nej

SCB (SOS) och SPBI

Nej

Motormännen

Ja

SCB m.fl.

Ja

ARN

Nej

Trafikanalys (SOS)

6: Transporternas ekonomiska överkomlighet
Priser för transporttjänster
enligt KPI
Pris för upphandlad
kollektivtrafik
Resenärskostnad i
upphandlad kollektivtrafik

Pris att resa med upphandlad
kollektivtrafik med olika slags
biljetter och resekort
T.ex. per resa och per rest km
med upphandlad kollektivtrafik

Priser för olika slags bränslen
Kostnad för att köra egen bil
Priser för
godstransporttjänster
Överklaganden som avgjorts i
ARN
Antal körkortsinnehavare

Kronor per mil, finns för bensin
och dieselbil
Behöver analysera potentiella källor
Antal och typer av överklaganden
som avgjorts i ARN
Per t.ex. åldersgrupp, kön och län
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7: Hållbara villkor
Transportbranschens
ekonomi
Innehavare av körkort för
buss och tung lastbil
8: Fysiskt aktiva resor

En stor mängd uppgifter om
branschens anställda, ekonomi
etc. för olika delbranscher
Antal befintliga
körkortsinnehavare, nytillkomna
och snara pensionsavgångar

Nej

Trafikanalys

Kan beräknas per kön, ålder och boendelän till exempel

Ja

Trafikanalys / Transportstyrelsen

Ja. Nya
resvaneundersökning
ar behövs
Ja. Nya
resvaneundersökning
ar behövs
Ja. Nya
resvaneundersökning
ar behövs
Ja

Trafikanalys

Ja

Vet ej

Fysisk aktivitet

Andel barn respektive vuxna som
går eller cyklar mer än 60
respektive 30 minuter per dag

Källan har tidigare varit RVU. När en ny RVU är på
plats kommer måttet att användas.

DALY

Funktionsjusterade levnadsår för
fysiskt aktiva transporter (gång
och cykel)

Oklart hur ofta detta mått kommer att uppdateras

Stillasittande

Antal personer som sitter stilla i
20 minuter eller mer i bil eller i
kollektivtrafiken

Källan har tidigare varit RVU. När en ny RVU är på
plats kommer måttet att användas

Möjlighet till fysiskt aktiva
Längd cykel- och gångvägar
resor
Möjlighet till fysiskt aktiva
Möjligheten att ta med cykel på
resor
buss och tåg
9 Tillgänglighet utan transporter

Ofullständig källa. Källan täcker inte alla gång- och
cykelvägar.

Tillgång till digital infrastruktur

Andel hushåll med tillgång till
bredband om viss kvalitet, t.ex.
100 Mbit/s eller genomsnittlig
hastighet för bredband

För tätort/småort resp. övriga orter, per kommun och
län

Nej

Post- och telestyrelsen (PTS) och
Internetsstiftelsen i Sverige (IIS)

Digitala aktiviteter på nätet

Andel av befolkningen som
arbetar hemifrån och som handlar
varor över nätet
Kronor

Vissa uppgifter per län, per kön och per åldersgrupp

Nej

Arbetsmiljöverket / IIS

Nej

PostNord, Svensk Digital handel och HUI
Research

Distanshandelns omsättning
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Trafikverket

Trafikanalys

Trafikverket (NVDB)

10: Energieffektivitet
Energiintensitet
persontransportarbete

kWh/pkm

Uppdelat i vägtrafik, bantrafik och luftfart

Nej

Trafikanalys, Trafikverket,
Transportstyrelsen

Energiintensitet
godstransportarbete

kWh/tonkm

Uppdelat i vägtrafik, bantrafik och luftfart

Nej

Genomsnittlig
bränsleförbrukning /
energianvändning för
nyregistrerade personbilar

Liter per 10 km, kWh per 10 km

Nyregistrerade personbilar
fördelade efter drivmedel

Procent per drivmedelstyp

Uppdelat i bensin, diesel, gas, elfordon och hybrider
samt laddhybrider

Nej

Andelar personbilar som
uppfyller miljöbilsdefinition
(per län)

Procent av antalet bilar i trafik vid
utgången av föregående år

Uppdelat på olika miljöbilsdefinitioner MB 2007 och MB
2013

Nej

Andelar av
persontransportarbetet per
trafikslag

Procent

Nej

Trafikanalys

Andelar av
godstransportarbetet per
trafikslag

Procent

Nej

Trafikanalys

Andelen kollektivtrafik av det
totala persontransportarbetet

Procent

Summerar kollektivtrafik i personkm för alla trafikslag

Nej

Trafikanalys

Andel (procent) av
trafikarbetet i kollektivtrafiken
med hållbara drivmedel

Procent

Andel (procent) av det totala antalet fordonskilometer i
kollektivtrafiken, som framförts med förnybara
drivmedel eller förnybar el

Nej

FRIDA-databasen

Detta baseras på de förslag på transportområdet som
föreslås av Myndigheten för delaktighet för att följa upp
funktionshinderspolitiken för ett jämlikt och hållbart
samhälle.

Ja

Myndigheten för delaktighet
Trafikverket

Ja (avseende
elfordon och
laddhybrider)
Trafikanalys

11: Användbarhet för alla i transportsystemet
Tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning.

Utgår från bedömning av
myndigheten för delaktighet på
tre områden:
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Kvalitet i anropsstyrd
kollektivtrafik

1) Tillgängligheten på fordon,
bytespunkter och biljett- och
informationssystem har ökat.
2) Kunskapen om tillgänglighet i
kollektivtrafiken har ökat.
3) Färre resor med färdtjänsten
försenas eller uteblir.
Andel nöjda resenärer med
beställning och senaste resan
med färdtjänst och sjukresor

Nej

(Svensk Kollektivtrafik 2016) barometer
för anropsstyrd trafik (Anbaro)

Anpassning av stationer och
hållplatser i prioriterade nätet,
inkl. hur många som återstår.

Nej

Trafikverket

Regler för och förekomst av
ledsagning

Ja

Transportmyndigheterna

Under året genomförda
åtgärder riktade till barn och
äldre

Ja

Transportmyndigheterna

Mäns och kvinnors
resmönster

Fordons- och
körkortsinnehav, körsträckor

Mäns totala regionala resande
(km) per person relativt kvinnors

Redovisas per färdmedel

Nej

Mäns totala restid per person för
regionala resor relativt kvinnors
Antal personbilar i trafik med
fysiska ägare och dess
genomsnittliga körsträcka

Redovisas per reseärende

Nej

Trafikanalys (RVU)
Mått som specifikt avhandlar
arbetspendling redovisas i avsnitt 3.3)
Trafikanalys (RVU)

Redovisas per kön

Nej

Trafikanalys (SOS)

Redovisas per kön och åldersklass

Nej

Trafikanalys

Redovisas per statliga myndigheter (och bolag), RKM
och kommuner.

Ja

Myndigheternas årsredovisningar och
hemsidor

Körkortsinnehav (B)
Inflytande i beslutsprocessen.

Kan redovisas exempelvis per kommungrupp

Könsrepresentation i
ledningsgrupper, styrelser,
nämnder och liknande

Stillasittande per kön
Attityd till trafiksäkerhet och
trygghet

Se avsnitt 3.8
Skillnad mellan mäns och
kvinnors svarsandelar i
trafiksäkerhetsenkät

Redovisas per självrapporterat trafikantbeteende
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Nej

Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät

Objektiv trygghet

Subjektiv trygghet

12: Påverkan på naturmiljön

Utsatthet i befolkningen (16-79
år) för olika typer av våldsbrott
(hot, personrån, misshandel och
sexualbrott) mot enskild person
som skett på allmän
kommunikation (exempelvis buss,
tåg eller station)
Andel av befolkningen som i olika
grad är oroliga för att vistas ute
sent på kvällen i sitt eget
bostadsområde.

Landskapsanpassad
infrastruktur

Andel infrastruktur som är
landskapsanpassad enligt fyra
kriterier:
1. Säkra passagemöjligheter för
djur ska finnas
2. Ingen allvarlig bullerstörning
från trafik i ekologiskt viktiga
naturmiljöer
3. Undvika biotopförlust, sköta,
utveckla och tillföra artrika
infrastrukturmiljöer (alléer,
vägkanter, stationsmiljöer)
4. Bekämpa invasiva oönskade
arter

Landskapsanpassad
infrastruktur

Andel av det identifierade
åtgärdsbehovet (antal) som är
åtgärdat under ett år.
Andel yta som täcks av
transportinfrastruktur
Uttag av ballastmaterial för
vägändamål (ton)
Utsläpp av NOx från internationell
sjöfart (ton)
Utsläpp av SO2 från inrikes
internationell sjöfart (ton)

Direkta markintrång
Indirekta markintrång
Kväveoxid
Svaveldioxid

Nej

Specialuttag ur BRÅ:s Nationella
trygghetsundersökning

En uppdelning per kön är möjlig.

Nej

BRÅ

Under utveckling av Trafikverket

Ja

Trafikverket

Nej

Trafikverket

Nej

SCB

Nej

SGU

Nej

Naturvårdsverket

Nej

Naturvårdsverket
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Koppar

Utsläpp av koppar till luft (ton)

Mikroplaster

Halter av mikroplaster i vatten
som kommer från däck och
vägslitage
Oljeutsläpp
Antal observerade oljeutsläpp i
Östersjön
Undervattensbuller
Ljudtryck (sound pressure) 20
sekunders medelvärde för
frekvenserna 0-5 kHz samt 101000kHz
13: Påverkan på människors livsmiljö

Måttet utvecklas av Naturvårdsverket

Ljudkartor modelleras med hjälp av data från de ca 40
mätstationer som ger en bild över hur många områden i
Östersjön som överskrider gränsvärden.

Nej

Naturvårdsverket

Ja

IVL

Nej

HELCOM

Ja

BIAS

Nej

Trafikverket

Åtgärder för bullerutsatta

Antal personer av de mest
bullerutsatta från väg- och
tågtrafik som varit föremål för
åtgärder

Besvär av buller

Andel vuxna respektive barn som
minst en gång per vecka under
en tremånadersperiod kände sig
besvärade av trafikbuller (väg, tåg
och/eller flyg) i eller i närheten av
sin bostad

Detta mått uppdateras inte årligen och skulle passa i en
tematisk fördjupning. Uppdateras vart åttonde år.

Nej

Folkhälsomyndigheten (och Institutet för
miljömedicin KI)

Sömnstörda av buller

Andelen vuxna respektive barn
som minst en gång per vecka året
runt uppgivit att de har svårt att
somna eller blivit väckt av
trafikbuller (väg, tåg och/eller flyg)

Detta mått uppdateras inte årligen och skulle passa i en
tematisk fördjupning. Uppdateras vart åttonde år.

Nej

Folkhälsomyndigheten (och Institutet för
miljömedicin KI)

Bullerutsatta

Antal personer exponerade för
buller vid vägar, järnvägar och
flygplatser

Görs vart femte år (Naturvårdsverket 2017)

Nej

Trafikverket

Nej

Naturvårdsverket

(bullerkartläggning enligt
förordningen om
omgivningsbuller)
Partiklar PM2,5

Partiklar i urban bakgrund och i
gaturum (µg/m3 luft,
årsmedelvärden)
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Partiklar PM10

Partiklar i urban bakgrund och i
gaturum (µg/m3 luft,
årsmedelvärden)

Nej

Naturvårdsverket

Kvävedioxid

Kvävedioxid i luft i urban
bakgrund och i gaturum (µg/m3
luft, årsmedelvärden)

Nej

Naturvårdsverket

Kvävedioxid

Antal dygn då medelhalten var
högre än miljökvalitetsnormen

Nej

Naturvårdsverket

Besvär av bilavgaser

Andel vuxna respektive barn som
minst en gång per vecka under
en tremånadersperiod kände sig
besvärade av bilavgaser (väg, tåg
och/eller flyg) i eller i närheten av
sin bostad

Detta mått uppdateras bara vart åttonde år och skulle
passa i en tematisk fördjupning

Nej

Folkhälsomyndigheten (Institutet för
miljömedicin KI)

DALY

Funktionsjusterade levnadsår för
buller och luftföroreningar

Oklart hur ofta detta mått kommer att uppdateras

Nej

Trafikverket

Tätortsnära natur

Tillgänglig och ej tillgänglig
grönyta per tätortsinvånare

Nej

SCB

Nej

Naturvårdsverket (tidsserien), egna
preliminära beräkningar avseende senast
föregående år

Nej

Naturvårdsverket (tidsserien), egna
preliminära beräkningar avseende senast
föregående år

Nej

Energimyndigheten

14: Växthusgasutsläpp
Växthusgasutsläpp från
inrikes transporter

Miljoner ton CO2-ekvivalenter

Uppdelat på trafikslag

.
Växthusgasutsläpp från
utrikes sjö- och luftfart

Miljoner ton CO2-ekvivalenter

Andelen förnybar energi inom
transportsektorn

Procent

Beräknat enligt EG-direktiv vilket inkluderar
dubbelräkning av vissa typer av drivmedel som
producerats från avfall
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Leveranser av förnybara
drivmedel

Miljoner liter/1000 kubikmeter /
kWh

Uppdelat på drivmedel (etanol, förnybar diesel, förnybar
el, biogas). Särredovisning av förnybara bränslen till
bantrafik, luftfart och sjöfart.

Ja, delvis
avseende
leveranser av
el till vägtrafik

Energimyndigheten

Leveranser av bensin, diesel,
fordonsgas och flygbränslen
el för transportändamål
(totalt)

Miljoner liter/1000 kubikmeter,
kWh

Uppdelat efter drivmedelstyp och efter slutanvändning
(trafikslag)

Nej

Energimyndigheten / SPBI

Kvalitativa beskrivningar av fattade beslut, och i de fall
som det är känt, Sveriges ställningstaganden.

Ja

Regeringskansliets information

Redovisas för olika delgrupper som trafikantgrupper
resp. fallolyckor i vägtrafiken samt för
järnväg/spårväg/tunnelbana, yrkessjöfart/fritidsbåtar,
linjeflyg/allmänflyg

Nej

Trafikanalys (SOS) samt
Transportstyrelsen

Ja

Inget publiceras löpande idag

Vi vet ej idag
om dessa
händelser går
att använda

Transportstyrelsen

Beslut fattade inom ICAO och
IMO som går i riktning mot
minskade utsläpp från
internationell sjö- och luftfart
15: Omkomna och allvarligt skadade
Omkomna och allvarligt
skadade i transportsystemet

Antal omkomna och allvarligt
skadade personer i
transportsystemet totalt och i
dess delar

DALY för transportsystemet
totalt och dess delar
Luftfartsrelaterade händelser

Antal händelser rapporterade till
Transportstyrelsen, av olika typer
och utveckling över tid

För olika slags händelser
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Trafkanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och
utvärderar föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi
ansvarar även för offciell statistik inom områdena transporter och kommunikationer. Trafkanalys bildades den 1 april 2010 och har huvudkontor i Stockholm
samt kontor i Östersund.

Trafkanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm
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Tel 010 414 42 00
Fax 010 414 42 10
trafkanalys@trafa.se
www.trafa.se

22
Remissyttrande – Samråd över fördjupad översiktsplan för
Åseda samhälle 17RK892
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK892
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-05-19

Regionstyrelsen

Remissyttrande – samråd fördjupad översiktsplan för
Åseda samhälle

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Uppvidinge kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg är sammantaget positiva till förslaget till fördjupad
översiktsplan för Åseda samhälle. Planförslaget belyser flera sociala och
miljömässiga värden. Region Kronoberg anser dock att barnperspektiv,
jämställdhet, jämlikhet och integration kan ges större utrymme i planen. Region
Kronoberg har också några mindre synpunkter angående förutsättningar för
kollektivtrafik.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Samråd, fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle
Remissyttrande över samråd över fördjupad översiktsplan över Åseda
samhälle
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK892
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-05-19

Uppvidinge kommun
Box 59
364 21 Åseda

Remissyttrande – samråd om fördjupad översiktsplan
Åseda samhälle

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Uppvidinge kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg är sammantaget positiva till förslaget över fördjupad
översiktsplan för Åseda samhälle. Region Kronoberg lämnar synpunkter inom
följande områden:




Det sociala perspektivet
Klimat och miljömål
Kollektivtrafik

Synpunkter
Sociala perspektivet

Region Kronoberg ser ett stort värde i den medborgardialog som ägt rum i
samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen och att kommunen
låter resultatet av datainsamlingen återspeglas i de fokusområden och strategier
som planen lyfter fram.
Bebyggelsen som föreslås kompletterar området i stort. Därtill delar Region
Kronoberg kommunens ambition om vikten av att bygga över barriärer i
samhället. Det handlar både om att stärka sammankopplingen av samhället genom
fysiska åtgärder, som förbättrade gång- och cykelvägar, men också genom att
förbättra kvaliteten på ortens mötesplatser. Detta ökar förutsättningarna för möten
mellan människor och till en socialt sammanhållen ort.
Region Kronoberg ser positivt på att konsekvensbedömningen av den fördjupade
översiktsplanen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna, men hade gärna sett att
planen i högre grad berörde sociala frågor, som barn- och ungdomsperspektiv,
jämlikhet, jämställdhet och integration. Det handlar om att säkerställa att de
investeringar som sker i den fysiska miljön är jämlikt fördelad mellan grupper i
samhället och geografiska områden.
Klimat och miljömål

Den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, har ett mål om att
klimatpåverkan ska minska i länet. Region Kronoberg ser därför mycket positivt på
att planförslaget innehåller flera åtgärder för att stimulera ett hållbart resande. En
Sida 1 av 2
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK892
Handläggare: Sara Nodmar,
Datum: 2017-05-19

förbättrad cykelinfrastruktur i Åseda tätort är också en fördel då cykeln har
potential att bli det självklara alternativet i många mindre orter. Planförslaget lyfter
också betydelsen av grön- och blåstruktur vilket är en fördel både ur miljö- och
folkhälsosynpunkt.
Kollektivtrafik

Region Kronoberg ser positivt på att Uppvidinge kommun ser vikten av goda
kommunikationer för Åseda samhälle och vill främja en attraktiv kollektivtrafik.
Gällande de två alternativ som presenteras rörande placering av bussterminal ser
Region Kronoberg Alternativ 2 som det främsta alternativet. Genom att göra en
bussgata av normalspårets sträckning får kollektivtrafiken bättre förutsättningar
och ett bättre trafikflöde. Förutsättningarna blir bättre då bussar får en god yta att
röra sig på samt att de inte behöver beblandas med övrig trafik. En viktig fråga är
höjden under viadukten. Höjden bör vara tillräcklig för att bussar ska kunna ta sig
igenom. Bussar som idag trafikerar Åseda är cirka 3-3.5 meter höga. Skulle det i
framtiden köra dubbeldäckare i Åseda så är en sådan buss cirka 4.20 meter hög.
Region Kronoberg vill därför poängtera vikten av att höjden under viadukten är
tillräcklig så att även eventuella dubbeldäckare kan köra under viadukten.
Om bussgatan kombineras med gång- och cykelväg bör gång- och cykelvägen
vara väl åtskild från bussarnas körfält för att öka trafiksäkerheten. Vidare kan de
planerade gång- och cykelbanorna vid Järnvägsgatan vara tillräckliga och därför
behöver en gång- och cykelbana inte också placeras vid bussgatan. En ny
utformning av Järnvägsgatan minskar gatans körbana vilket kan försvåra
situationen för passerande bussar. För att två bussar ska kunna mötas på en gata
krävs en bredd på minst sju meter.
Region Kronoberg ser positivt på att Uppvidinge kommun ser vikten av goda
kommunikationer för Åseda samhälle och vill främja en attraktiv kollektivtrafik.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA - FÖRUTSÄTTNINGAR - ANALYS - PLANFÖRSLAG

PLANFÖRSLAGET
Uppvidinge Kommun 2017

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
ÖVER ÅSEDA SAMHÄLLE
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Fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle
1.0
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Planens syfte
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Åseda 2030
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Karta: Gator, infrastruktur och vägar
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1.0 INLEDNING

Vision, mål och strategier
Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fyller till viss
ȱȱȱǯȱ §ȱęȱǰȱãna områden och bra kommunikationer till större städer och
ǯȱãȱĴȱȱ#ȱãȱĴȱ§¡ȱȱªȱȱȱ
ȱ§ȱȱ¢ȱãȱȱȱĴ§ȱȱ§ȱȱĴȱ#ȱªȱȱȱȱ
ȱȱȱȱª§Ĵȱãȱǯȱãȱ
ȱãȱãȱ#ȱ§ȱ§ȱ§ȱĴȱȱ
ȱĴǯȱȱȱȱ§ȱãȱȱȱ§temän vid beslut och satsningar, men den ska även fungera
ȱĴȱãȱȱȱãȱ#ȱªȱȱãǯȱȱȱĴȱãȱȱãȱȱ
stöd av planen.
Visionen är det övergripande målet vi strävar efter och till
Ĵȱ¢ȱĴȱȱãȱª§Ĵȱȱȱ
ȱȱȱȱªȱȱęȱȱȱãȱãǯȱȱȱªȱęȱȱ
ȱĴȱȱȱãȱĴȱªȱª§ĴǯȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ§ĴȱȱĴȱȱȱãen.
Ĵȱȱǯ¡ǯȱȱĴȱȱȱȱãȱ¢ȱ§ȱȱȱȱȱȱȱĴȱªȱªȱ¢gas.
Illustration som visar planförslagets uppbyggnad i sex olika delmål
och hur dessa är uppbyggda och hur de utgör själva planförslaget.
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1.0 INLEDNING
Markanvändningskarta
över Åseda
samhälle FÖP
Markanvändningkarta
2017 över Åseda samhälle, 2017.
Ǳȱęȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Lantmäteriet
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1.0 INLEDNING

Vad är en fördjupad översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha
en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens yta.
Den nu gällande översiktsplanen för Uppvidinge kommun
antogs 2011-04-26 och vann laga kraft 2012-07-26. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om användningen
ȱȬȱȱĴªȱȱȱ¢ȱȱ
utvecklas och bevaras. Utöver översiktsplanen för hela
kommunen kan kommunen, där det behövs en grundligare utredning eller en mer detaljerad planering, göra
ãȱȱãǯȱĴȱãȱȱ¡ȱ
för tätorter. Fördjupad översiktsplan för Åseda är en sådan
ǯȱȱãȱãȱ§Ĵȱ§ȱȱ
ȱȱȱĴȱȱȱȱ#da. Utöver fördjupningar har kommunen även möjlighet
Ĵȱãȱ§ȱȱãǯȱ§ȱãȱãȱªȱ
av allmänt intresse som inte behandlats i den kommunomĴǯȱȱȱȱ¡ȱȱǯȱ

Den fördjupade översiktsplanen för Åseda ska göra den
ãȱȱȱȱȱ§Ĵȱgen mellan kommunen och invånarna.

Planprocessen
Bilden nedan visar hur processen ser ut när en översiktsplan tas fram. Utöver de tillfällen som invånarna i Åseda
ȱȱãȱĴȱ§ȱ¢ȱȱ¡ȱȱ
§ȱȱªȱãȱęȱȱªȱȱ§ȱȱǯȱȱ§ȱȱªȱªȱĴȱãȱãȱǰȱĴȱȱȱȱ¢ȱ
ȱĴȱ¢Ĵȱãȱ§ȱȱ§ȱȱęȱ¢ȱãȱ
Ĵȱ§ȱ¢ǯȱȱȱĴȱȱȱȱãȱ
Ĵȱ¢ȱȱȱã

Planprocessen för en fördjupad översiktsplan.
8
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1.0INLEDNING

Planens syfte
Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen för
§ȱ#ȱ§ȱĴȱȱȱȱãȱȱȱ
ȱȱȱĴȱĴȱ§ȱªȱȱȬȱ
och prioritetsområden kommunen har. Planen ska också
ȱȱª§ȱȱęȱȱȱãȱãǯȱȱȱ§Ĵȱȱ
ã§ȱȱȱȱȱȱĴȱãȱȱ
kommande detaljplanering genom de olika ställningstaganden som görs. Planen ska visa på de utvecklingsmöjȱȱęȱȱȱȱȱȱȱ#ȱ
framtid.
Utgångspunkter
Planförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram
i arbetet med översiktsplaneringen i kommunen 2011
och det utvecklingsförslag som då redovisades för Åseda
§ǯȱǰȱȱȱȱĴȱřǰȱãȱ
också underlag, liksom medborgardialogerna beskrivna i
ĴȱŘǯȱȱȱ§ȱãȱĴȱȱȱã§Ĵningar och utgångspunkter för planeringen liknar ortsanalys, dvs där platsen, livsmiljön och ortens förhållande
till omgivningen och omvärlden studeras och analyseras.
§ȱȱãȱȱãȱãȱĴȱ
ªȱĴȱȱȱȱãǯȱã§ĴȱĴȱãȱȱªȱȱȱ
rubrikerna ”Åseda idag”.
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2.0 MEDBORGARDIALOG
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2.0 MEDBORGARDIALOG

Medborgardialog
ȱ§ȱĴȱ§ĴȱãȱȱĴȱã§Ĵȱ
ȱȱȱȱȱȱãªǯȱĴȱ
ȱȱĴȱ§Ĵȱȱȱȱ¢ȱǯȱ§Ĵȱȱȱ§ĴȱǯȱãȱĴȱªȱªȱȱ#ȱȱȱ§ȱȱȱȱ§Ĵǰȱªȱȱ
och inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
ȱãȱȱȱĴȱhällen
Uppvidinge kommun var en av 13 kommuner som genom
§¡ȱęȱãȱĴȱȱȱȱtiskt med lokal serviceutveckling 2012-2014. I Uppvidinge
¢ȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱ
invånare som kan och vill bo kvar i bygden, utöka tillgängȱȱ§ȱȱȱĴȱȱĴȱ
§ǯȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱªȱȱȱ
är viktigt för invånarna genomfördes både samhällsvandȱȱãǯȱ§ȱȱȱãȱĴȱ§ȱ
synpunkter på allt kommunen ansvarar för. En stor del av
de synpunkter som lämnades in berörde fysisk miljö. Det
ȱªȱ¢ȱ·ȱȱãȱªȱã§ȱȱã§Ĵǯȱ¢ȱȱĴȱȱĴȱęȱȱȱãning av översiktsplanen för Åseda.
Åsedadagen
Under Åsedadagen 2014 fanns vi på plats i Brunnsparken
ãȱĴȱȱȱ¢ȱªȱª§ȱȱ
ǰȱȱȱęȱȱȱǯȱȱȱ
fula platser markerades med nålar på kartor.

ĴȱȱȱȱȱȱȱĴȱĚȱ
ȱȱȱȱªȱęȱȱǯȱȱ
ȱĴȱȱĴȱȱȱ§ȱęȱȱãȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱĴȱȱęȱǯȱȱ
Ĵȱ¡ȱȱ§ȱ ¢ǯ
Olsmässan
Under Olsmässan har kommunen de senaste åren funnits
ªȱȱãȱĴȱȱȱȱȱ¢ǯȱȱĴȱ
av tillfällena använde vi oss av en karta och olika värdeǰȱȱȱęȱȱȱȱªȱȱãȱĴȱȱȱ
bild av hur olika platser används. De platser som kommit
upp här är många gånger samma som kommit upp i tidigare dialoger.
Högstadieelever i Åseda
Under samrådsmötet med högstadieelever årskurs 8 i Åseȱȱªȱęȱȱȱȱȱ ȱȱ¢ȱ
Ĵȱãȱȱ§ȱȱ§ȱȱĴȱ§ȱ
post-it lappar på en karta över samhället med förslag på
ã§ǯȱȱȱ ȱªȱªȱȱȱ§ȱǰȱ
vad man saknar och vill ha avseende sin fritid, boende och
utemiljö i Åseda.
ȱȱȱ ȱȱĴȱȱ
saknade en plats för gemenskap, otvunget häng och en
ãȱȱȱȱĴȱǯȱȱªȱȱȱ
ȱĴȱȱȱĚȱĴȱªȱ
ǰȱ¢ȱȱĴȱȱȱȱȱĚȱȱȱ
ȱȱĴȱªǯȱȱãȱȱĴȱ¢ǰȱ
Ĵ§ȱȱªǰȱ§ȱȱãȱĴȱãȱ ȱȱȱȱ#ǯ
ȱȱȱȱãªȱȱĴȱã§Ĵȱ
#ȱ§ȱªȱȱĚȱȱȱĴȱ§ǯȱ
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2.0 MEDBORGARDIALOG

ȱªȱĚȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱãgen. När det gällde utemiljön prisades naturen och man
ȱȱȱĴȱȱȱĴȱȱªȱã§Ĵȱȱ
samhället skulle ligga mer på praktiska saker, såsom belysning, möbler och mindre på utsmyckning.
Arbetsgruppmöten
Arbetsgruppen för arbetet med framtagandet av planen
ȱȱ§ȱȱĴȱªȱǰȱȱȱªȱ
grund av kommunens storlek och begränsade resurser.
ãȱȱ§ãȱȱȱãȱĴȱ
ȱȱĚȱȱȱȱȱȱ
ǯȱ¢ȱȱãȱȱȱĴȱãȱȱ
ȱȱęȱȱȱ[Ǳȱȱãȱ#ȱ§ȱȱ§ȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ§ȱęȱ
ãȱãȱªǯȱȱĴȱãȱãȱȱȱȱȱ§ĴȱĴȱãȱȱãpade översiktplanen ut i kommunens organisation men
ªȱȱȱãȱĴȱȱǯȱ

ȱãȱĴȱªȱªȱ§ȱȱãȱȱęȱªlen strategier och riktlinjer. Fokus för mötet ligger således på
Ĵȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱtagits av arbetsgruppen. Det som uppkom under mötet har
inkorporerats under de olika delmålen för planförslaget.

ãȱĴȱãȱȱȱªȱěȱȱãȱȱȱ
delats upp i tre och personer som direkt eller indirekt
ãȱȱȱªȱȱȱĴȱȱȱãȱ
Ĵȱãǯȱȱȱȱ§Ǳȱŗǰȱ ȱ
ȱȱ¢ȱŘǰȱęǰȱȱȱ§ȱȱřǰȱ
Miljö och Natur.
Mötena inleddes med en presentation av planen och hur
ȱ§ȱ¢ȱȱ¢ȱǰȱã§Ĵǰȱ¢ǰȱförslag och konsekvensbeskrivning. Den inledande delen
följdes av presentation av vilka mål som har valt ut för
planförslaget och varför dessa har plockats ut. Följt av
presentation av de för arbetsgruppens aktuella delmål och
beskrivning över vad som är gruppens uppgift.
12
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Översiktsplanering på 1990-talet
samband med denna översiktsplan hölls informationsmöPlanförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram i
ten för allmän- heten i november 2009 och där redovisades
arbetet med översiktsplanering i kommunen. I samband
i särskilda informationsblad utredningsförslag i text och på
med översiktsplanen 1991 togs det fram en områdesplan för
karta.
Åseda samhälle, vilken antogs av kommunfullmäktige.
ȱŘŖŖŚȱȱȱĴȱȱȱȱȬ
ȱãȱãȱȱĴȱȱȱĴȱãȱȱªȱȱ§ȱȱȬ
lade beslutsunderlaget för kommande förändringar och
dering av områdesplanen för Åseda. Fokus då var centrum,
planer i samhället.
bostäder, industri, handel, kontor, skola och vägar.
Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun
År 2000 publicerades en kulturmiljöplan för Uppvidinge
ȱȱȱȄ ȱĴȱªȄǯȱ#ȱ§ȱ§ȱ
här beskrivet i text och bild och de kulturhistoriskt viktigaste
delarna och byggnaderna i samhället har avgränsats på kartor.
Utmärkande i samhället är uppdelningen i två delar med KexªȱªȱĴȱȱãǰȱ¢ȱ§ȱȱ
järnvägens invigning 1902, samt centrum norr därom med kyrkan som landmärke på en liten ås intill Badebodaån.

Nästa sida visar en kartbild över Åseda och de förslag som
lades fram i den antagna kommuntäckande översiktsplanen 2011.
ǷȱȱȱĴȱĴȱãȱȱȱĴȱ§ȱ
när denna fördjupade översiktsplan över enbart Åseda
samhälle har antagits.

ȱȱĴȱ§ȱȱ
2003 gjorde konsultföretaget Landskaparna en analys
ȄĴȱ§ȱȱȄȱȱȱªȱĚȱ
ȱȱȱ§ȱȱȱȱȱãȱã§Ĵ
i centrum av orterna och för Åsedas del. Exempelvis omvandla
Olofsgatan till småstadsgata, anlägga promenadväg längs ån,
görA utemiljöer och skolgårdar lummigare, anlägga cykelvägar
på de gamla banvallarna m m.
Översiktsplanen 2011-2016
I den nu gällande och antagna översiktsplanen för Uppvidinge
ŘŖŗŗȬŘŖŗŜȱęȱȱȱãȱãȱ§ȱȱã§Ĵȱȱ¢ǯȱĴȱ§ȱȱªȱĴȱȱ§skild fördjupning av översiktsplanen skulle tas fram för Åseda. I
14
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3.0 TIDIGARE ARBETEN

Utvecklingsförslag för Åseda i Översiktsplanen 2011-2016
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4.0 VISION & MÅL
Vision Åseda 2030
#ȱ§ȱĴȱȱȱ§¡ȱ§ȱ§ȱȱ§ȱ§ĴȱĴȱǯȱ §ȱęȱ
den bästa skolan i Sverige, all tänkbar service inom cykelavstånd, aktiva
ãȱȱĴȱȱãǯȱ ȱ#ȱ§ȱȱ¢ȱȱ§ȱĴȱ
ȱȱǯȱȱęȱȱȱãȱãȱȱªǰȱȱ
ȱǰȱ¢Ě¢Ĵȱȱªȱȱ§ǯ
#ȱ§ȱĴȱĴȱȱãȱ§ǯȱĴȱ§ȱęȱȱ
natursköna lägen likväl som i centrum och det gamla järnvägsområdet är år
ŘŖřŖȱĴȱȱȱȱª§ȱȱȱǯ
ȱȱ§ȱ¢ȱȱȱ§ȱȱȱĴȱȱ¢ȱãȱãȱ
distansarbete och studier.
§ȱęȱãȱĴȱȱĴȱªȱȱȱ§ȱȱȱȱ
ªȱȱ§ȱǯȱĴȱȱȱȱȱ#ȱ§ȱĴȱȱȱ
Ĵȱ§ȱȱ¢ȱªȱãǯȱ

Visionen utvecklas vidare i mål och strategier för
följande fem fokusområden.
•
•
•
•
•

Infrastruktur
Grön- och blåstruktur
Gammalt och nytt
Näringsliv och service
Attraktivt boende
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4.1 TILLVARATA & UTVECKLA INFRASTRUKTUREN
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Varför?

Åseda idag

Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur
§ȱȱȱã§ĴȱãȱĴȱªȱȱ§ȱ
Ĵȱǯȱȱã§Ĵȱãȱ¢ȱȱ
näringslivsutveckling i Åseda är en fungerande infrastrukȱȱȱȱȱ§ǯȱã§Ĵȱ
pendlingsmöjligheter innebär även en ökad tillgång till arȱȱªȱãȱȱȱĴȱĴȱ
§ȱȱȱãȱãȱĴȱȱ§ǯȱ
ãȱĴȱªȱȱȱ#ȱ§ȱȱªȱãȱ
Ĵȱããȱãȱȱȱ#ȱȱ¢§Ĵȱªȱ
ȱȱ§ȱȱȱĴȱȱęȱȱĴȱȱȱ
ęȱãȱȱȱȱȱ
ããȱěȱǯ

Åseda är centralort i en kommun där mycket av resandet
sker med bil. Samhället kommer troligtvis även i framtiȱĴȱȱȱȱǰȱȱȱ#ȱȱĴȱ
ã§ĴȱªȬȱȱ¢§§ȱȱȱȱªȱªȱĚȱĴȱ§ȱĴȱªȱȱ¢ǯȱ

Ĵȱ§ȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱ
ãȱȱȱȱȱȱȱękanter. Satsningar på gång- och cykelvägnätet bidrar till
§Ĵȱãȱȱ§Ĵȱ§ǯȱȱªȱȱ¢ãȱ
ȱªȱȱȱȱȱ§ĴȱãȱĴȱ§ȱãȱ
sig i samhället.

Riksväg 23/37 passerar förbi Åseda och är den viktigaste
vägen för samhällets förbindelse med omvärlden. Stommen i Åseda samhälles vägnät utgörs av väg 969 och väg
şŝŜȱȱ§ȱȱȱȱȱãȱęǯȱȱ
ęȱȱȱȱ§ȱªȱ§ȱŘřȦřŝǰȱȱȱȱ
dem är en utpekad huvudinfart. Idag saknas en tydlig kontakt mellan samhället och väg 23/37.

Ungefär en tredjedel av arbetskraften pendlar in till Åseda
och en större andel pendlar ut. Vetlanda, Nybro/Kalmar,
Högsby/Oskarshamn, Lessebo och Hultsfred utgör viktiga
kommunikationsstråk, men av överlägset störst betydelse
har kommunikationerna till Växjö som är regionens motor.
ȱȱ#ȱȱȱȱȱãȱĴȱ
ȱȱȱĴȱǯ
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väg 976- Västra vägen

Järnvägsgatan

Östra Esplanaden

Olofsgatan

4.1 TILLVARATA & UTVECKLA INFRASTRUKTUR

väg 975

väg 969 - Östra vägen

gen
arvä
m
Ham

Södra Esplanaden
Kexagatan

Riksväg 23/37

Väg och gatunätet i Åseda.
Kartunderlag: Topografska kartan, Lantmäteriet
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Åseda 2030
#ȱªȱŘŖřŖȱ§ȱĴȱȱȱȱȱȱ
med goda förbindelser till närliggande orter. Det är enkelt
Ĵȱȱªȱȱȱȱªȱ#ȱȱęǯȱ
ȱȱªĴȱȱ¢ȱȱȱȱȱĴȱ
ęȱȱȱĴǯȱ ȱ§ȱ§ȱ
ªȬȱȱ¢§§ȱ§ȱ¢ȱȱȱĴȱ
och tryggt. Viktiga målpunkter såsom service, skola och arȱ§ȱȱ§ĴȱĴȱªȱªȱȱªȱȱ¢ǯ
ȱ§ȱ¢ȱ¢§§ȱãȱĴȱȱȱ¢ȱ
själva till skolan och till sina fritidsaktiviteter i tidigare
ålder än innan. Vinsterna är både hälsomässiga och miljömässiga.
ȱȱȱęȱȱȱ
ȱȱªȬȱȱ¢§ǯȱ§Ĵ§ȱȱęȱ§ȱȱ§ȱǯȱŘŖřŖȱ§ȱȱ
#ȱęǯȱ#ȱ§ȱĴȱȱ§ȱ§ȱstrukturen är utformad efter människan.
Huvudinfatren till Åseda från väg 23/37 annonserar sam§ȱ§Ĵȱȱ§Ĵȱ#ȱªȱǯȱ§ȱȱ§ȱ
sig mot vägen från den nedlagna järnvägen.

20

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA - FÖRUTSÄTTNINGAR - ANALYS - PLANFÖRSLAG
Page 417 of 496

1.0 INLEDNING 2.0 MEDBORGARDIALOG 3.0 TIDIGARE ARBETEN 4.0 VISION & MÅL5.0 GESTALTNING 6.0 KONSEKVENSER 7.0 SAMMANFATTNING

4.1 TILLVARATA & UTVECKLA INFRASTRUKTUREN

ȱ ȱ ę
^ƚƌĂƚĞŐŝ/<ŽůůĞŬƟǀƚƌĂĮŬĞŶ
^ƚƌĂƚĞŐŝ//'ĂƚŽƌŝŶĨĂƌƚĞƌŽĐŚǀćŐĂƌ
^ƚƌĂƚĞŐŝ///'ĊŶŐͲŽĐŚĐǇŬĞůǀćŐŶćƚĞƚ

ã§Ĵȱãȱȱãȱ§ȱĴȱªret rivs upp i sin helhet, smalspåret börjar ungefär vid nuȱĠǯȱȱȱ§ȱȱȦ
§§ȱȱęȱȱȱȱãǯ
ȱȱȱȱȱ§ȱȱ§ȱȱĴȱ
§¡ȱȱȱ§§Ĵǯȱȱªȱ§ȱęȱȱȱ
ȱȱȱȱ§ȱȱĴȱȱǯȱȱȱȱãȱĴȱȱȱĴȱęȱãȱ
inte enbart av kommunen utan i samverkan med privata
näringsidkare.
ȱȱęȱǰȱ¢ȱȱ
tak och plats för laddstolpar för elbilar och elcyklar. I anslutning till terminalen skapas en torgyta ȱĴǯȱ
ȱȱªȱęȱªȱãȱªȱȱȱ
ǯȱ ȱãȱȱ§ȱĴȱȱȱ
ȱȱȱȱȱĴȱªȱȱªȬȱȱ¢§ǯȱ ªȱȱęǰȱãȱǰȱ§ȱȱ
är motiverat på grund av stort resande eller nära viktiga
målpunkter. Exempel på viktiga målpunkter är skolor och
större arbetsplatsområden. Beslut om nya hållplaster tas av
§ęȱ ȱȱªȱȱǯȱ
͟ŶŚĊůůƉůĂƚƐĨƂƌĚĞŶůŽŬĂůĂŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂĮŬĞŶĂŶǀćŶĚƐĂǀƌĞƐĞŶćƌĞƌŵĞĚŐĊŶŐĂǀƐƚĊŶĚƵƉƉ
ƟůůϱϬϬŵĞƚĞƌ͕ŵĞĚĂŶŚĊůůƉůĂƚƐĞƌĨƂƌĚĞŶƌĞŐŝŽŶĂůĂŬŽůůĞŬƟǀƚƌĂĮŬĞŶĂŶǀćŶĚƐĂǀƌĞƐĞŶćƌĞƌ
ŵĞĚĞƩŐĊŶŐĂǀƐƚĊŶĚƉĊϭϬϬϬͲϭϱϬϬŵĞƚĞƌ͘͟
;&ĂŬƚĂƚĂŐĞƚĨƌĊŶ,ǇůůŝĞĨƂƉ͕ƐŝĚ͘ϮϮͿ

<ŽůůĞŬƟǀƚƌĂĮŬƐƚƌĊŬŽĐŚĂǀƐƚĊŶĚƟůůďƵƐƐƚĞƌŵŝŶĂůĞŶ͘

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA - FÖRUTSÄTTNINGAR - ANALYS - PLANFÖRSLAG
Page 418 of 496

21

1.0 INLEDNING 2.0 MEDBORGARDIALOG 3.0 TIDIGARE ARBETEN 4.0 VISION & MÅL5.0 GESTALTNING 6.0 KONSEKVENSER 7.0 SAMMANFATTNING

4.1 TILLVARATA & UTVECKLA INFRASTRUKTUREN

Alternativ 1: Bussterminalen är kvar i samma läge + ny
gång- och cykelväg på banvallen
Bussterminalen är kvar på samma plats som idag och får
en uppfräschning och annan utformning. Bussterminalen
idag ligger centralt men saknar vissa funktioner som skulle
ãȱȱȱȱ§Ĵȱǯ
Nya cykelvägar genom järnvägsområdet ska ansluta till
ȱãȱĴȱãȱȱȱĴȱªǯ
Ƹȱȱǰȱ¢ȱęȱ
Ƹȱã§ȱȱ§ȱ§ȱãȱĴȱ
+ Utrymme för gång- och cykel till västra industriområdet
ȬȱĴȱęȱãȱȱȱȱãȱãȱȱ
bil buss här.
ȬȱĴȱęȱªȱ §§
- Samma lösning för gymnasieskolan som idag

Illustration hur bussterminalen kan se ut.

22
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Alternativ 2. Ny bussterminal och ny bussgata i järnvägens sträckning
Normalspårets sträckning används som kombinerad bussgata och gång- och cykelväg från Södra Esplanaden i öster
bort till gymnasieskolan. Därefter går bussen Floragatan.
ȱĚ¢ĴȱȱĴȱ§ȱȱ §ȱ ǯ
ȱĴȱªȱãȱãȱęȱªȱ §vägsgatan och viadukten. Kommuntikationen till gymnaªȱã§Ĵȱȱȱȱȱę§ȱãȱ
vid gymnasiet. Nuvarande bussterminal frigörs för nya

Bredden under viadukten är ca 8,6 meter.
Ƹȱȱęȱªȱ
+ möjligt med en hållplats vid gymnasieskolan
Ƹȱȱęȱªȱ §§
+ Bredden under viadukten är ca 2,5 meter bredare än
vad utrymmet är på viadukten idag.
Ȭȱ ȱȱȱȱȱ§ě
- lösningen under viadukten är inte enlighet med de
ªĴȱȱȱȱę
Ȭȱãȱȱęȱªȱȱȱ

͟:ćƌŶǀćŐƐŐĂƚĂŶŚĂƌĞƩƚƌĂĮŬͲ
ŇƂĚĞƉĊϮϲϬϬĨŽƌĚŽŶƉĞƌĊƌƐͲ
ŵĞĚĞůĚǇŐŶ; dͿ͘͟
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byggnationer.

Gatuparkering ska vara möjlig på centrumgatorna mellan
trädplanteringar som minskar gaturummets skala.

Strategi II Gator, infarter & vägar
Centrumgator - Järnvägsgatan & Olofsgatan
I Åsedas centrala delar får Järnvägsgatan och Olofsgatan
en ny utformning med en karaktär av trädkantade stadsgator. Utformningen av gaturummet utgår från dess funktion
som centrumgator. Körbaneytan minskas till förmån för
¢§ǯȱªȱ§ȱĴȱȱĴȱȱªȬȱȱ¢§ȱ
ȱȱȱã§Ĵȱãǯȱ

Utformningen av Järnvägsgatan och Olofsgatan ska vara
ªȱȱ¢ȱȱĴȱȱ§ȱǯȱ
ȱȱȱȱãȱĴȱȱȱȱȱȱãȱȱǰȱȱĴȱśȱ ning.

ȱãªȱȱřŖȱȦȱãȱĴȱãȱę§ten och skapa en tryggare miljö för gående och cyklister.
ȱȱęȱ§ȱȱãȱǯ

KůŽĨƐŐĂƚĂŶƐƵƞŽƌŵŶŝŶŐŝĚĂŐ͘

dǇƉƐĞŬƟŽŶŵĞĚƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂĚƵƞŽƌŵŶŝŶŐĨƂƌĐĞŶƚƌƵŵŐĂƚĂ͘ǆĞŵƉĞůKůŽĨƐŐĂƚĂŶ͕ŐĂƚƵƌƵŵĐŝƌŬĂϭϴŵ͘
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Infartsgata - Älghultsvägen

Bostadsgator

ªȱ§ȱŘřȦřŝȱȱȱȱ#ȱ§ȱ§ȱªȱĴȱªȱ
ȱĴȱãȱȱȱȱãȱ§ǯȱ#ȱ·ȱãȱȱªȱĴȱȱȱĴȱ¢ãȱãȱ
ǯȱĴȱ§ȱȱªȱȱȱȱȱªȱ
gaturummet och byggnaderna i anslutning till infarten till samhället.

Gatumiljön i bostadskvarter ska uppmuntra till låga hasȱȱęȱ§ȱȱªȱȱ¢ter. Bostadsgator fungerar också ofta som barns lekmiljö
ȱãȱ¢ĴȱĴȱ§ȱãȱªȱȱȱ
smala gaturum. Rekommenderad hastighet är 30 km/h.

Älghultsvägen breddas och får en välkomnande och inramande
karaktär. Gatan breddas och möjlighet ges till tre trädrader, varav
en trädrad planteras mellan körbanorna. Intill trädraden på den
östra sidan anläggs en gång- och cykelbana. Markvegetationen utgörs av gräs med inslag av lökväxter som blommar under våren.
¢ȱãȱȱȱȱȱȱȱǻȱĴȱśȱ
Gestaltning). Rekommenderad hastighet bör vara 50 km/h.

ȱȱȱȱȱ¢ȱãȱĴȱpa en trygg och säker miljö.

dǇƉƐĞŬƟŽŶŵĞĚƌĞŬŽŵŵĞŶĚĞƌĂĚƵƞŽƌŵŶŝŶŐĨƂƌ ůŐŚƵůƚƐǀćŐĞŶ͘'ĂƚƵƌƵŵĐŝƌŬĂϭϴŵ͘
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Industrigata
Gatorna i industriområdena ska främja framkomlighet för
ȱȱę§ȱãȱªȱȱ¢ȱ
Belysningen och skyltningen bör följa Åsedas sammanªȱȱǻȱĴȱśȱ Ǽǯȱȱ
hastighet är 50 km/h. Gång- och cykelbanor bör vara separerade från körbanan.
ãȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱãȱĴȱ§ȱȱȱªȱ
bör alléer och trädrader planteras längs industrigatorna.

/ŶĚƵƐƚƌŝŐĂƚĂŶŵŽƚ,ĂŵŵĂƌǀćŐĞŶ͘&ŽƚŽ͍͗
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Rastplats
ȱ ȱ§ȱãȱŘŖŗŚȬŘŖŘśȱęȱĴȱpekat behov av en ny rastplats norr om Innaren för färd
mot Vimmerby via väg 23 eller Oskarshamn via väg 37. På
ȱȱ§§ȱ§ȱȱĴȱȱȱ
ęȱȱȱȱŚŖȬŞŖǱȱǯ
¡ȱãȱȱ#ȱ§ȱęȱȱãȱĴȱlägga en rastplats längs riksväg 23/37. Rastplatsen skulle
ªȱãȱę§ȱãȱȱȱ§ȱªȱ§ȱȱ
marknadsföra Åseda samhälle och Uppvidinge kommun.
§ȱȱȱãȱĴȱȱęȱȱãȱ
ãȱĴȱȱȱȱããǯ
Rastplatsen ska ha en naturskön placering och materialvalen vid gestaltningen av platsen ska ha en lokal anknytǯȱȱªȱ§ȱęȱĴȱȱȱȱȱ§Ĵȱȱȱȱªȱȱȱ#ȱȱȱ
t.ex. marknadföra ortens industrier.

Ny rastplats

^ƚƌĂǆƂƐƚĞƌŽŵ ƐĞĚĂƐĂŵŚćůůĞĮŶŶƐĚĞƚŵƂũůŝŐŚĞƚĂƩĂŶůćŐŐĂĞŶƌĂƐƚƉůĂƚƐůćŶŐƐƌŝŬƐͲ
ǀćŐϮϯͬϯϳŵĞĚƵƚƐŝŬƚƂǀĞƌƐũƂŶ<ĊůůĞŶ͘

WŽƚĞŶƟĞůůƉůĂĐĞƌŝŶŐĂǀƌĂƐƚƉůĂƚƐ͕ƐƚƌĂǆƂƐƚĞƌŽŵ ƐĞĚĂƐĂŵŚćůůĞ͘
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/ůůƵƐƚƌĂƟǀŬĂƌƚĂƐŽŵǀŝƐĂƌƉůĂŶĨƂƌƐůĂŐĞƚĂǀƐĞĞŶĚĞŵĊůĞƚ͗dŝůůǀĂƌĂƚĂ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŽĐŚƵƚǀĞĐŬůĂĚĞƐƐƉŽƚĞŶƟĂů͘<ĂƌƚƵŶĚĞƌůĂŐ͗dŽƉŽŐƌĂĮƐŬĂŬĂƌƚĂŶ͕>ĂŶƚͲ
ŵćƚĞƌŝĞƚ͘
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Rekreation och motion

Strategi III Gång- och cykelvägnätet
¢ȱȱªȬȱȱ¢§§ȱ§ȱȱãȱĴȱ
ȱĴȱªȱȱĴȱ§ǯȱªȱȱ¢ta samman viktiga målpunkter inom samhället och göra
ȱȱȱ§ȱĴȱ§ȱĴȱªȱȱ¢ǯ
ȱȱ§ȱęȱĴȱĴȱªȬȱȱ¢§§ȱãȱ
ȱȱǯȱĴȱȱ¢ȱȱȱȱªȱȱǯȱȱãȱĴȱȱ
en så kallad §ȱ.

Området Göljehult och gamla smalspårsbanvallen används
¢ȱãȱȱȱǯȱ ȱĴȱ¢ĴȱªȬȱ
och cykelstråk som så långt det är möjligt följer Badeboªȱ§ȱȱȱ§ȱȱãȱĴȱȱ
ȱȱªǯȱ ȱȱªȱȱęȱȱãȱªȱȱȱãȱĴȱȱȱȱ
ȱȱĴȱ¢Ĵȱªȱȱãȱªǯȱ ȱ§ȱ
där normalspåret går ska kunna bli en del av gång- och cykelvägnätet i Åseda.

Arbetsresor
ȱȱęȱªȬȱ¢§ȱȱãȱȱȱĴȱªȱ
större arbetsplatsområden. Östra industriområdet är idag
ȱĴȱªȱȱªȬȱȱ¢ȱªȱǰȱȱȱ
ȱ§ȱªȱãȱȱ§Ĵȱãȱ
från centrum.

Vimmerby ca
65 min
Oskarshamn
ca 65 min

Till kommunala arbetsplatser, kommunhuset, äldreboenǰȱȱȱãȱȱȱęȱªȬȱȱ¢§gar.
Service
ȱȱ §§ȱȱȱĴȱãȱªǰȱȱȱ¢ǯȱãȱĴȱãȱȱȱĴȱ
Ĵȱ¢ȱãȱĴȱªȱȱȱ¢§ȱȱȱ¢§ȱęǯȱ §ȱãȱȱ¢§ȱãȱĴȱȱ
nå det nya Södra Industriområdet utmed riksväg 23/37 och
ãȱĴȱȱȱªȱãǯ

͟&ŽƌƐŬŶŝŶŐĞŶǀŝƐĂƌĂƩŽŵŵĂŶĨĊƌŶĞƌďŝůĂƌŶĂƐŚĂƐƟŐŚĞƚ͕ďƌĞĚĚĂƌĐǇŬĞůďĂŶŽƌŶĂŽĐŚ
ƟůůĨƂƌŵĞƌŐƌƂŶƐŬĂƐĊŵŝŶƐŬĂƌĂŶƚĂůĞƚŽůǇĐŬŽƌƐĂŵƟĚŝŐƚƐŽŵĐǇŬůŝŶŐĞŶƂŬĂƌ͘͟
ƌŬŝƚĞŬƚĞŶ͕Ŷƌϰ͕ϮϬϭϯ
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Riktlinjer & prioriteringar
• Alla nya gång- och cykelvägar utformas enligt VGU:s
krav
• Nya verksamhets- och bostadsområden ska alltid kunna nås med gång- och cykel
Prioritet 1
• Cykelväg/cykelfält längs med Olofsgatan och Järnvägsgatan
- för Olofsgatans förlängning har kommunen sökt
och beviljats statsbidrag för denna del. Det har genomförts
under 2016.
ƐĞĚĂŐǇŵŶĂƐŝĞƐŬŽůĂ

• Cykelväg/cykelfält längs med Södra Esplanaden
- kommunen har sökt och beviljats statsbidrag för
ĴǰȱȱĴȱãȱȱŘŖŗŝǯȱ
• Cykelväg/cykelfält längs med Västra vägen och Östra
vägen (statliga vägar)
Prioritet 2
Älghultsvägen till Södra industriområdet
Järnvägsområdet samt eventuella kopplingar som kommer
behövas vid byggnationer och eventuella förändringar i
gatustrukturen
Prioritet 3
Gångstråk utmed Badebodaån genom centrum
¢ȱãªãȱ§ȱªȬȱȱ¢ªȱȱĴȱ
inkräkta på privata intressen
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4 .2 STÄRK GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUREN
Varför?

Åseda idag

ãªȱȱĚȱ§ǰȱªȱȱȱȱjömässiga, men även för det sociala livet och människors hälǯȱ ȱȱȱĚȱ§ȱȱȱȱȱȱ
ȱã¢ǯȱȱ§ȱȱĴȱȱȱȱã¢ȱȱ
ęȱȱȱȱȱ§ȱ§ȱãȱǯȱ
Små samhällen har per automatik en nära kontakt och ofta en
god tillgång till sin omgivande natur, men alla invånare har
ȱȱãȱȱȱãȱĴȱ¢Ĵȱȱãȱ
ȱȱȱ§§ȱȱãǯȱĴȱ§ȱȱȱȱĴȱãȱ§ȱȱªȱ§ȱ§ȱȱȱ
ȱȱĴȱȱęȱȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱ ãȬȱȱªĴȱȱȱĴȱ
Ĵȱ§ǰȱȱȱȱȱã§ĴȱĴȱ
bevara den biologiska mångfalden.

#ȱȱ¢ȱãȱȱȱęȱȱȱ
ȱãȱȱȱęȱȱȱęȱãȱ§ȱȱªȱȱȱ¢Ĵȱǯȱ ȱ
relativt enkla medel kan grönstrukturen synliggöras och
ȱȱªȱȱ§ȱãȱ#ȱȱĴǯȱ
ªȱȱȱȱȱ§ȱ§ȱĴȱ
¢¡ǯȱȱęȱĴȱȱȱã¢ȱȱ#ǯ
Brunnsparken Björkåkragölens badplats, och Folkets park
är några exempel på betydelsefulla utemiljöer med utvecklingspotential.
§§ªȱ§ȱȱȱȱȱȱĴȱ§ȱȱ
ãȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱãren och som Åsedaborna kan känna stolthet över.
Närheten till naturen är en av Åsedas största tillgångar och
kvalitéer. Det öppna småskaliga jordbrukslandskapet, skogen och sjöarna är betydelsefulla landskapselement som
ªȱ§ȱȱȱȱȱȱȱĴǯȱ
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTUREN

Åseda 2030
#ȱªȱŘŖřŖȱ§ȱĴȱĴȱȱ¢ȱ§ȱȱ¢ȱ
ãǯȱȱȱȱęȱȱȱȱ#ȱ§ȱvande med människor i rörelse. Gröna ytor inne i samhället ses
som en resurs för skolor och förskolor och bidrar till bologisk
mångfald och som en del i vår klimatanpassning.
ȱªȱęȱȱ§ȱȱ§ȱĚtigt. Den binder ihop Åsedas tätortsnära natur med centrum
ȱȱĚȱȱªȱªȱȱȱȱ§let.
Björkåkragölens badplats och camping är en del av grönstrukturen och har blivit en mötesplats för invånare. Samtidigt har
antalet besökare på den natursköna campingen ökat eftersom
ãȱȱã§Ĵǯ
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTUREN

Strategi II Ny central park/Järnvägsparken
^ƚƌĂƚĞŐŝ/ĂĚĞďŽĚĂĊŶ

I den östra delen av järnvägsområdet har det idag bildats
ĴȱªȱȱĠǰȱȱȱȱ
multisportbana. Området kan utvecklas till en ny central
aktivitetspark i Åseda där alla kan aktivera sig, gammal
som ung. I anslutning till multisporten och boulebanan
ȱȱȱãȱĴȱĴȱȱãȱĴȱȱȱęǯȱªȱȱȱãȱȱȱȱȱãȱĴȱ
¢Ĵȱãȱȱǯȱ

^ƚƌĂƚĞŐŝ//EǇĐĞŶƚƌĂůƉĂƌŬ
^ƚĂƌƚĞŐŝ///KŵŐŝǀĂŶĚĞŶĂƚƵƌ
^ƚƌĂƚĞŐŝ/sĂŵƉŝŶŐĞŶ

Strategi I Badebodaån
ĴȱȱªȱȱȱĴȱĴȱȱĴȱ§ȱĴȱȱȱ
Ěȱ§ȱȱȱȱȱĴȱãǯȱdebodaån som rinner genom centrala Åseda är en resurs som
ȱ§ȱãȱĴȱȱĴȱĴȱǯȱȱªȱ
§ȱȱª§ȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱęȱ
stråk som går i utkanten av Åseda, ”ę” och ”ãȱ
§”.
ªȱȱȱ ¢ȱȱ§Ĵȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱ§ȱȱĴǯȱȱªȱ
ęȱȱȱȱªȱȱȱãȱȱǯȱĴȱ
ãȱ§ȱȱ§ȱãȱãȱĴȱªȱãȱȱªȱªȱȱȱ
del av Åsedas kulturmiljö.
ãȱĴȱȱã§ȱȱȱ#ȱãȱ
ȱȱãȱȱãȱȱęȱĴȱȱĴȱ
§ȱĚãȱȱªǯ
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Badebodaån vid Kyrkbacken
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTUREN

Strategi III Den omgivande naturen
En av Åsedas och Uppvidinge kommuns styrkor är närheȱȱǯȱȱȱȱȱ¢Ĵȱȱ
ãȱȱ§ȱȱȱȱęȱȱ
nya rekreationsområden, bland annat genom iordningställda grillplatser, stigar och informationsskyltar som visar var
ȱęȱãªǯȱȱªȱȱ§ȱȱãȱblickar och för upplevelsen pekas ut som bevarandevärda.
Dessa områden är ofta öppna jordbruksmarker i närheten
av samhället. Kommunen kan inte påverka brukandet men
ȱ§ªȱªȱĴȱȱ§ȱ§ǯ
Flera välkända stråk i den tätortsnära naturen skulle vara
ãȱĴȱȱȱȱȱªªȱãȱĴȱ
ªȱĴȱ§Ĵȱ§Ĵȱãȱȱ§ǯȱȱȱȱ
Södra Gärde och Göljehult, Korpens naturstig och området
Fröseke.
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTUREN
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Strategi IV Badplats och camping
ȱȱãªãȱȱĴȱȱȱĴȱªȱȱãȱȱęȱãȱĴȱȱ
badplatsen och campingen.
ȱ§ȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱãȱȱȱȱ
föreningar eller företag.
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTURER
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4.2 STÄRK GRÖN- & BLÅSTRUKTURER

Riktlinjer och prioriteringar
• ȱȱę något grönt tillgängligt för alla
samhällsmedborgare.
• Inom 300 meter eller högst fem minuters promeȱªȱȦȱȱȱȱªȱĴȱ
grönt område.
• Naturmiljön i samhället, i form av samlade ekbestånd eller enskilda äldre träd ska bevaras.
• ãȱȱªȱȱãȱĴȱ
¢ȱȱȱªȱȱã§Ĵȱ
luftkvalitéten.
• I Åseda ska ingen behöva ta bilen till motionsspåret.

ƌƵŶŶƐƉĂƌŬĞŶŝ ƐĞĚĂ&ŽƚŽ͗/ŶŐĞŐćƌĚtŝĚĞƌƐƚƌƂŵ

38

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÅSEDA - FÖRUTSÄTTNINGAR - ANALYS - PLANFÖRSLAG
Page 435 of 496

1.0 INLEDNING 2.0 MEDBORGARDIALOG 3.0 TIDIGARE ARBETEN 4.0 VISION & MÅL5.0 GESTALTNING 6.0 KONSEKVENSER SAMMANFATTNING

4.3 KNYT SAMMAN GAMMALT & NYTT
Varför?
¢ȱȱȱȱ¢Ĵȱ¢ȱªȱĚȱȱȱ
av samhällsutvecklingen, kulturarv, fysisk miljö och människorna som lever här.
Kulturarvet utgör till stor del grunden i Åsedas själ och
ȱǰȱȱȱ§ȱȱĴȱ§ȱȱãȱĴȱ#na ska kunna knyta an till hur samhället ser ut idag och
§ȱȱǯȱĴȱãªȱȱȱ§ȱȱãȱ
ĴȱȱãªȱȱǯȱȱĴȱ§ȱ§ȱãȱ¢ȱ
ȱȬȱĴȱ§ȱȱ§ǯ Kulturarvet består inte
bara av byggnader med god arkitektur och tidstypiska
drag utan en stor del handlar om sammanhanget och hur
¢ȱ§Ĵȱȱǯ
#ȱȱȱãȱ¢ȱȱãȱĴȱ§ȱȱĴȱ§ǰȱȱȱȱĴȱªȱĚȱǯȱ
Bebyggelsens olika områden bör kännas sammanhållna
och barriären järnvägsområdet behöver byggas bort. Knyts
dessa delar ihop skulle nya och gamla Åseda knytas samman.

¢ȱȱȱȱ¢Ĵȱ¢ȱ§ȱªȱ§ȱãȱȱǯȱ#ȱȱ§ȱĴȱĴȱ
ȱĴȱ§ȱ§ȱ§ȱªȱªȱȱ§ȱ
ȱĴȱãǯȱĴȱªȱ¢ȱȱȱ#ȱȱ
trivas och mötas på jämlika villkor är viktigt för samhällets
utveckling.

Åseda idag
ȱ§ȱ#ȱªȱªȱ§ĴȱĴȱȱ§ȱ§ȱ
järnvägen har delat samhället i två delar. Hur järnvägsªȱȱȱȱȱȱ§ȱȱȱȱȱĴȱ¢ȱ
samman Åseda, både fysiskt och genom en arkitektur som
håller samman den äldre bebyggelsen med det nya. Järnvägens utbyggnad var av stor betydelse för Åsedas utveckling till den starka industriort det är idag, men märks idag
endast som övergivna järnvägsspår genom samhället .Det
ȱȱªȱȱĴȱȱȱȱȱ§ning av järnvägsområdet.
¡ȱȱȱ¢ȱȱȱĴȱȱ#ȱ
identitet, men det råder en otydlighet kring vad Kexholm ”är
§Ȅȱȱȱ§ȱ§ãȱªȱĴȱȱȱªȱ-
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4.3 KNYT SAMMAN GAMMALT & NYTT

rådet. Om en privat fastighetsägare vill förändra sin byggnad så
Ĵȱȱȱ§ȱãȱ§ȱȱªȱĴȱãȱĴȱȱȱȱ¢ȱãȱ ¡ȱ§ȱ
ęǯȱ ȱãȱȱȱȱ¢ȱȱ§ǯȱȱ
#ȱ§ȱĴȱªȱ§ȱȱ§ȱªȱ
ªȱȱ§ǯȱ ȱ§ȱȱªȱĴȱĴȱȱȱmanhang som kan fungera som naturliga mötesplatser mellan
nya och gamla invånare. Här spelar föreningslivet och den kulȱȱȱȱęȱȱȱǯ

Åseda 2030

#ȱȱĴǯȱȱĴȱ§§ȱ
ȱ§ȱęȱȱȱȱªȱ¢ȱãȱ#ȱ
utveckling är strukturen kvar i form av cykelvägar och
ȱ¢ȱȱęȱȱªȱȱȱ§ȱǯȱ
Järnvägens kulturarv är viktigt för historiebeskrivningen
om Åseda.
Det bygda kulturarvet, exempelvis Kexholm, har bevarat
ȱ§§ȱȱĴȱȱª§ȱªȱȱãȱȱ§ȱ§ȱãȱ#ǯȱĴȱãȱęȱȱȱ§ȱȱȱ¢ȱªȱȱ
stöd vid renovering och restauering. Det byggda kulturȱȱªȱĴȱȱ§ĴȱȱĴȱȱȱȱ
Åsedas unika själ och identitet.

#ȱŘŖřŖȱ§ȱ#ȱĴȱ§ȱȱªȱ§ȱ§ȱ¢ȱȱȱ§ȱȱȱȱȱ§Ĵȱ
Ĵȱȱȱǯȱ ªȬȱȱ¢§§ȱ§ȱ§¢ȱȱ¢ter ihop Åsedas olika delar väl, viktiga knutpunkter är sammankopplade. Järnvägsområdet är inte längre en barriär i samhället
ȱȱȱȱ#ȱȱãǰȱ§ȱęȱ
boende och fritidsaktiviteter samsandes med grönytor för picknik och grillning.
Åseda är mångkulturellt och allas erfarenheter tas tillvara i
samhället. Möten mellan människor sker både spontant på
lekplatser och torg, som i organiserade former i olika föreningar.
ãȱȱªĴȱªȱ¢ȱȱªȱȱ§ȱ
som anordnar aktiviteter för alla. Särskilt hockeyn och fotbollen
som drivande har bivit en modern identitetskapare som Åsedaborna är stolta över.
#ȱŘŖřŖȱȱ§§ªȱȱ§ȱȱȱĴȱªȱ
smalspåret till Virserum som fortfarande är i bruk som en av
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4.3 KNYT SAMMAN GAMMALT & NYTT

^ƚƌĂƚĞŐŝ/DƂƚĞƐƉůĂƚƐĞƌ
^ƚƌĂƚĞŐŝ/PƉƉŶĂƵƉƉďĂƌƌŝćƌĞƌ
^ƚƌĂƚĞŐŝ///^ŵĂůƐƉĊƌĞƚŽĐŚ
ũćƌŶǀćŐƐŽŵƌĊĚĞƚ
^ƚƌĂƚĞŐŝ/s<ĞǆŚŽůŵ
^ƚƌĂƚĞŐŝs&ƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀĞƚ

Strategi I Mötesplatser
ãȱĴȱ¢ȱĴȱȱªȱ§ȱãȱǰȱȱ
ȱǰȱ¢Ě¢ĴȦǰȱ§ȱȱĴȱȱȱãȱ
på lika villkor både spontant och organiserat. Kommuȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱĴȱȱ
ãȱȱȱěȱǯȱȱ§ȱȱ
ãȱȱȱȱȱȱãȱĴȱªȱȱ
beskrivs under grönstruktur.
Sillakrökstorget ska vara inbjudande och uppmuntra till
ãǯ§¡ȱȱȱãȱȱȱªȱĴȱȱªȱ
Ĵȱȱ¢ȱĴǯȱãȱĴȱȱȱ§Ĵȱrande mötesplats behöver platsens förhållande till gatan
och omgivningen ses över samt behovet av parkeringsplatser.
ȱ§§ªȱ§Ĵȱ¢ȱãȱȱȱ
marknader. Dessa är viktiga både för mötet mellan
människor och för samhällets identitet.
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Strategi II Öppna upp barriärer
ȱȱȱȱęȱȱ[ȱȱĴȱȱ§ȱęǯȱȱȱãȱ§ȱ§ȱ§§ªȱȱªȱ
grund av sin förlorade funktion idag mest upplevs som ödslig
ȱǯȱ §§ªȱȱãȱĴȱ¢Ĵȱȱȱ§ǰȱ
ȱȱãȱãȱĴȱ¢ȱȱȱka Åseda som järnvägssamhälle med det moderna samhället.
§§ªȱȱĴȱªȱªȱȱ§ȱȱęȱȱ
Kexholmsområdet och kyrkbyn, se även under tillgänglighet.
I samband med förändring av gatorna i centrum (se mål Ta
tillvara på infrastrukturens potential) ska hänsyn tas till säkra
ãªȱãȱȱȱȱęȱ§ȱȬȱförallt punkten Hälsans Hus, Konsum och bussterminalen.

ĂƌƌŝćƌĞŶŝĐĞŶƚƌƵŵ͕ũćƌŶǀćŐƐŽŵƌĊĚĞƚ͘&ŽƚŽ͗ůŝĚĂKƩŽƐƐŽŶ
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4.3 KNYT SAMMAN GAMMALT & NYT4

Strategi III Smalspåret och järnvägsområdet
#ȱȱȱȱ§§ȱȱãȱĴȱȱȱȱ§ȱȱȱĴȱªȱªȱȱȱȱęȱĴȱ
läsa. Smalspåret till Virserum-Västervik är fortfarande viktigt
ãȱã§ȱȱȱªȱęȱȱȱǰȱȱ
avkortat med perrong inom fritidsområdet.
Stråket genom samhället, som järnvägen en gång var, bevaras
ȱȱªȱȱĴȱ§ȱȱȱȱªȬȱȱ¢§ȱ
som knyter ihop hela järnvägsområdet.
¢ȱȱȱęȱȱȱȱȱ¢ning till järnvägen ska bevaras och behålla sin karaktär. Vid
planläggning och förändring inom järnvägsområdet ska det
ȱã§ȱȱȱȱȱȱęȱȱªȱ
järnvägstiden kan bevaras och införlivas i förändringen. Det
kan exempelvis handla om belysningsstolpar, mindre byggnader eller perronger och kanter.

^ŵĂůƐƉĊƌĞƚ͘&ŽƚŽ͗ůŝĚĂKƩŽƐƐŽŶ
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Strategi IV Kexholm (och andra värdefulla karaktärsbyggnader)
Allmänna tips och råd för hur man bevarar och tar tillvara på
sin kulturhistoriska bebyggelse inom Åseda ska tas fram av
ǯȱęȱªȱȱȱ§ȱęȱȱ§kande för Åseda har tagits fram vad gäller material, färger
och formspråk, exempelvis ”åsedagult”, torn på husen m. m.
ȱȱȱ§ȱ¢ȱȱ#ȱęȱȱȱ
Kexholmsområdet, vilken har vuxit fram efter järnvägens
tillkomst i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Här
ęȱȱȱȱªȱȱȱȱªȱǰȱȱ
byggnader i trä med utsirade snickerier.
För sådana värdefulla byggnader i Kexholm ska mer detaljerade beskrivningar tas fram som beskriver husens historia,
ȱ§§ȱȱȱȱ§ȱ§ȱĴȱȱȱȱªǯȱĴȱȱȱȱ§ȱªȱãȱȱ
enskilde fastighetsägaren och för kommunen vid rådgivning
och lovgivning. Därigenom kan det kulturhistoriska skyddet
för Kexholm i viss mån stärkas.
ȱ§ȱªȱ§ȱǰȱĴȱȱã¢ȱȱãȱȱ¢ȱȱĴȱȱȱãȱ§syn till de kulturhistoriska värdena på platsen. En översyn av
detaljplanen för Kexholm och då speciellt områden som idag
har s k prickmark (d.v.s. mark som inte får bebyggas) kan
ȱĴȱȱȱȱȱǯ

ǆĞŵƉĞůƉĊƚǀĊƟĚƐƚǇƉŝƐŬĂďǇŐŐŶĂĚĞƌƉĊ<ĞǆŚŽůŵ͘&ŽƚŽ͗/ŶŐĞŐćƌĚtŝĚĞƌƐƚƌƂŵ
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4.3 KNYT SAMMAN GAMMALT & NYTT

Strategi V Föreningslivet
¢ȱȱȱȱªȱĴȱ§ȱ§ĴȱãȱãȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱ
ȱ¢ȱ§ȱªȱ§Ĵȱȱȱȱ§ȱ§ǯȱȱ
ȱȱȱĴȱȱęȱȱãȱ¢ȱĴȱ
§ȱȱǰȱĴȱ¢ȱȱȱęȱãȱȱ
ȱȱĴȱȱ§ȱęȱȱȱ
ȱãȱĴȱȱªȱȱȱǯȱ
Ridklubbens anläggning ligger i Badeboda ca 3 km utanför
§ǯȱ §ȱęȱȱãȱĴȱ§ȱªȱ
på t.ex. gamla banvallen från Växjö.
Hockeykulturen är stor i Åseda och det är ofta människor
utanför kommunen har anknytning till samhället genom
¢ȱȱȱĴǯȱ ¢ȱȱȱãȱãȱ§ȱ§ȱȱȱȱȱĴȱªȱȱȱ
kulturarvet i Åseda.
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4.3 KNYT SAMMAN GAMMALT & NYTT
<ĂƌƚĂƐŽŵǀŝƐĂƌ<ĞǆŚŽůŵ;ƌƂƩͿ͕ďĂƌƌŝćƌŽĐŚŵƂƚĞƐƉůĂƚƐũćƌŶǀćŐƐŽŵƌĊĚĞƚ;ŐƌƂŶͿŽĐŚĨƂƌĞŶŝŶŐƐůŝǀ;ďůĊƩͿ͘<ĂƌƚƵŶĚĞƌůĂŐ͗dŽƉŽŐƌĂĮƐŬĂŬĂƌƚĂŶ͕>ĂŶƚŵćƚĞƌŝĞƚ͘
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4.4 NÄRINGSLIVS- & SERVICEUTVECKLING
Varför?
§ȱȱȱ§ȱȱȱȱȱȱĴȱ§ȱ
upplevs som livsmiljö. En positiv näringslivsutveckling
och en rik service bidrar till positiv utveckling. En bredd
ªȱȱãȱĴȱªȱȱȱȱãȱãȱ
ȱȱȱãȱãȱȱ¢§ĴǯȱȱȱªȱĴȱ§Ĵȱȱȱ¡ȱãǯȱĴȱ§ȱȱĴȱȱȱªȱvice och livfull handel är inte bara viktigt för bara tätorten
utan även för omgivande samhällen och landsbygd.
Ĵȱ§ȱȱ§ȱȱȱãȱĴȱȱȱȱĴȱãȱ#ȱȱȱȱãǯȱȱȱ§ȱȱȱĴȱãȱã§ringen på orten.

Åseda idag
#ȱ§ȱȱȱȱȱĴȱȱĴȱȱ
§ȱ§ȱǷȱãȱĴȱȱªȱȱȱȱęȱ
§ȱȱȱĴȱȱȱãȱĴȱȱãȱãȱȱĴȱȱȱĴȱ§ȱ
ȱĴȱĴȱȱȱȱ§ȱ§ǯ

ȱȱ#ȱ§ȱȱȱȱȱęȱȱ
ãȱǯȱĴȱãȱĴȱȱ§ȱȱȱãȱȱ
tomma. Parkering är tillåten utmed gatorna. Flera näringsidkare
ȱȱȱĴȱȱęȱȱȱªȱǯȱ
ȱȱȱªȱȱĴȱȱ§ȱ¢ȱȱĴȱ
det saknas struktur.
Åsedas industriföretag är viktiga för samhällets utveckling.Flera
av dem växer och behöver mer mark. Idag är det brist på induȱȱãȱȱªȱãȱęȱãȱĴȱ¡ȱ
ȱĴȱȱ¢ȱãȱȱǯ

Åseda 2030
#ȱȱĴȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
§ĴȱĴȱȱȱĴȱȱęȱĴȱ§ȱãȱ
handel och verksamheter. Åsedaborna och de som bor i näromªȱȱȱȱȱȱãȱȱęȱȱȱȱĴȱȱȱ§ȱãȱĴȱãȱ
sig till städerna i regionen.
#ȱŘŖřŖȱȱ#ȱĴȱĴȱȱȱěȱ§liv som genom sin goda dialog med kommunen och kommuȱãªȱĴȱȱȱȱȱȱãªȱ
möjliggör företagens expandering och utveckling. Företagen
§ȱãęȱȱ§ȱã¢ȱȱãȱȱȱ
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4.4 NÄRINGSLIVS - & SERVICEUTVECKLING

^ƚƌĂƚĞŐŝ//ŶĚƵƐƚƌŝŵĂƌŬ
^ƚƌĂƚĞŐŝ//^ĞƌǀŝĐĞƵƚǀĞĐŬůŝŶŐŽĐŚ
ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚƟůůĐĞŶƚƌƵŵ
^ƚƌĂƚĞŐŝ///^ĂŵǀĞƌŬĂŶŽĐŚŵĂƌŬͲ
ŶĂĚƐĨƂƌŝŶŐ

ãȱȱȱ§ȱȱȱǰȱǯǯȱĴȱ
område som tidigare varit aktuellt för nyetableringar vid
infarten till västra industriområdet.
ãȱĴȱãȱȱ¡ȱȱã§ȱ
och planläggning prioriteras.

Strategi I Industrimark
Efterfrågan på industrimark är stor i Åseda
ȱȱ§ȱªȱĴȱȱȱãȱ¢¡ǯȱ§ȱªȱ§ȱĴȱ
ȱȱȱ¢ȱȱ¢Ĵȱ
tillbyggnader måste ske restriktivt. Området här bergänsas av banvallen i söder, ån i
norr samt naturmark i väster.
ȱ ȱãȱªȱęȱȱãȱãȱãȱĴȱȱȱȱ
ęȱǯ¡ãȱęȱȱãȱȱȱãȱområdet med bra skyltläge utmed riksväg
23/37.
ãȱĴȱããȱ¢¡ȱȱ
kommunen förvärvat mark på södra sidan
av riksväg 23/37. Även andra områden på
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4.4 NÄRINGSLIVS - & SERVICEUTVECKLING

Strategi II Serviceutveckling och tillgänglighet till centrum

parkeringsplatserna göras tydligare och inte
kännas så tomma efter stängningsdags. Se Åseda idag.

Serviceutveckling

Cykelparkeringar, som används ofta, ska förses med
tak. Det ökar tillgängligheten och motivationen till
Ĵȱȱ§ȱǰȱĴȱȱȱȱãȱȱ
butik eller åka med bussen.

#ȱȱ§ȱ§Ĵȱȱȱȱ
fullserviceort med butiker, caféer och restauranger.
ȱȱ§ȱȱȱȱĴȱjöer som är tillgängligt för alla.
ȱȱȱãȱĴȱȱȱȱȱ
som vill etablera sig i Åseda kan göra det i centrum.
ȱȱęȱȱãȱ¢ȱȱȱȱȱãȱĴȱȱȱ¢ǯ
ȱȱęȱãȱãȱȱĴȱȱȱȱ§ȱȱȱĴȱãȱãȱĴȱ
stödja det lokala näringslivet.
Framtida företag, som bygger på servicetjänster
till allmänheten, ska kunna ha kontor i centrum
och även verka från bostaden.

Tillgängligheten till centrum för fotgängare
§ȱªȱȱȱãȱȱĴȱªȬȱ
och cykelstråk, t ex mellan skolorna och centrum.
Se vidare strategi om gång-och cykelvägnät.
Tillgängligheten för funktionshindrade ska ses
ãȱȱ§Ĵȱ§ȱȱȱª§ǯȱ
ȱãȱȱȱęȱ
lämpliga avstånd utmed butiksgatorna. Åtkomst
in i butikerna för handikappade ska garanteras av
butiksägarna. Höjdbarriären mellan Kexholm och centrum
ȱã¢ǰȱǯ¡ǯȱȱȱȱȱȱĴȱ
på Kexholmssidan.
ȱȱȱ§ĴȱĴȱȱȱ#ǯȱ

Tillgängligheten
ȱȱȱǰȱȱȱĴȱĴȱ
handla, mötas och röra sig i centrum med såväl bil
och cykel som till fots. Tillgängligheten blir då avgörǯȱȱȱĴȱ§ȱ§ȱ
ȱȱ §§ǯȱ §ȱęȱȱãȱĴȱȱȱǯȱ ȱȱȬ
beläggningar på dessa breda gator kombinerat med
nya trädplanteringar och trevliga lyktstolpar kan
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4.4 NÄRINGSLIVS - & SERVICEUTVECKLING

Strategi III Samverkan och marknadsföring
Kommunen ska ha hög planberedskap för verksamhetsområden för industri, kontor och handel.
ãȱȱȱȱĴ
skyltlägen utmed väg 23/37 ska ske, liksom för
omvandling av lokaler eller idag tomma lokaler
ȱȱãȱȱȱãǯȱĴȱ§ȱ
ã§ĴȱãȱĴȱĴȱ¢ȱãǯ
Kommunens näringslivsutvecklare ska vara företagens första kanal in i den kommunala organisaȱȱȱȱãȱãȱĴȱĴ
lösningar till deras önskemål.

Företagen och kommunen ska erbjuda gymnasieskolans
elever i Åseda möjlighet till praktikplatser vilket också
ȱȱĴȱãȱȱ§ǯ
Företag med hög specialisering inom tillverkningsindustrin, trä, stål och metall har fortfarande god
tillväxt och potential för långsiktigt hållbar tillväxt.
Kommunen och Åseda har stor företagstäthet och en
mix av olika branscher. Det är en styrka vid samverkansprojekt. När individers olika kompetenser
får mötas i dialog och erfarenhetsutbyte uppstår en
kunskapshöjning som gynnar utveckling och
tillväxt för företagen.

ȱȱãȱĴȱȱȱȱãȱȱȱªȱ
olika nivåer, regionalt, kommunalt och lokalt, i
• regionala kluster och nätverk kring metall, trä,
glas, aluminium och plast.
• ȱ§ǰȱȱ¡ȱãȱǯĚǯ
Genom samverkan i olika nätverk synliggörs och
marknadsförs kommunens resurser för näringslivsutveckling.
Samverkan och deltagande i olika projekt vid
ȱȱ§¡ãȱȱȱȱ¢ȱĴ
höja kunskapsnivån och knyta till sig aktuell och ny
kunskap och forskning. Linnéuniversitetets roll
som motor ska tas till vara även i Åseda.
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4.4 NÄRINGSLIVS - & SERVICEUTVECKLING

Riktlinjer och prioriteringar
•
•
•

Förvärva mer industrimark söder om riksväg 23/37
Marknadsföra tillgång till industrimark, t.ex. i samband med
ny rastplats i Åseda.
Förbereda ferbostadsbebyggelse med fexibel användning;
bostäder, kontor, handel.
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE
Varför?
ĴȱĴȱȱȱȱȱ§ȱȱã§Ĵȱãȱ
ȱǯȱȱȱȱ§ȱĴȱȱ
kommunens fokusområde i den gällande översiktsplanen
ǻ[ȱŘŖŗŗȬŘŖŗŜǼǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱĴȱ
Ĵȱȱȱȱǯȱȱãȱ
Ĵȱȱ§ȱĴȱĴȱȱȱ§Ǳ
Ȭȱ
Ȭȱ
Ȭȱ
Ȭȱ

Naturnära boende
ĴȱȱǷ
¢ȱĴȱãǷ
Glest men nära!
Miljövänligt energisnålt boende!
Bredband överallt
Aktiv fritid
ȱę
§ãĴȱȱ

närheten till service och kommunikationer men det
ęȱªȱĴȱȱȱªȱȱȱ
av samhället för boende.

Åseda idag
I Åseda råder idag brist på hyreslägenheter. Det är reȱªȱªȱãȱ§ȱȱ¢ȱĴȱĴȱȱ¢lägenhet som motsvarar de förväntningar man har på
Ĵȱǰȱªȱ§ȱȱ§ȱȱȱǯȱ
ȱęȱªȱ§ȱȱ¢ȱȱĴȱ¢ȱ
ȱªȱȱ#ǯȱȱȱęȱ§ȱȱȱȱęȱªǯȱȱãȱĚȱȱȱ
ªȱĴȱãȱãȱȱ¢¢ǯ

Ĵȱȱ§ȱĴȱȱȱȱȱtyda olika saker för olika människor. Därför är det viktigt
ĴȱȱęȱȱȱȱãȱĴȱȱ§ȱȱ§ȱ
ªǰȱȱȱĴ¢ǯȱ ȱ#ȱęȱȱãȱȱĴȱȱ§ȱȱ
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

Åseda 2030
#ȱ§ȱŘŖřŖȱȱĴȱȱȱȱȱĴȱȱ
ȱȱ§ȱãȱȱȱȱȱĴȱȱȱ§ȱȱǰȱȱȱȱãȱãȱĴȱȱ
vardagsliv men ändå stadens utbud och puls inom pendlingsavªǯȱȱęȱȱȱȱȱȱ§ǯȱ§ȱ
ȱãȱ§ȱȱ¢ȱȱȱĴȱȱȱĚ¢Ĵȱ§ȱȱȱªȱȱ¢ȱǯȱ ȱ#ȱęȱȱ
ȱȱ§ȱęȱãȱãȱȱĴȱãȱ
ĴȱãȱĴȱȱȱ§ȱȱȱ§ȱȱȱ
ȱȱȱãȱ§ȱȱªªȱȱě§ǯ
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

^ƚƌĂƚĞŐŝ/sŝůůĂƚŽŵƚĞƌŝĂƩƌĂŬƟǀĂ
ůćŐĞŶ
^ƚƌĂƚĞŐŝ//ƩƌĂŬƟǀƚĐĞŶƚƌƵŵ
^ƚƌĂƚĞŐŝ///ƩƌĂŬƟǀĂůćŐĞŶĨƂƌŇĞƌͲ
ďŽƐƚĂĚƐŚƵƐŝĐĞŶƚƌƵŵ

ȱ ȱȱȱĴȱ§
ªȱãȱȱęȱȱ§ȱ#da, i det område som kallas Björkåkraområdet.
§ȱęȱȱȱȱãȱãǯȱ
Området ligger naturskönt med närhet till den
nya förskolan och med gångavstånd till centrum.
ãȱȱãȱ§ȱªȱĴȱªȱ
ãȱ§ǯȱ §ȱęȱȱ§ȱȱ
men kommunen ställer sig positiv till ny bebyggelse i områdena som anpassas till karaktären
ªȱȱęȱ¢ǯȱ ȱȱ
Ĵȱȱ§ȱªȱȱȱȱ§ȱȱ
§ȱȱȱĴȱĴȱȱȱȱȱĴȱȱęȱãȱĴȱȱȱȱȱ§ȱȱ
ȱ#ȱȱȱȮȱȱĴȱȱªȱȱ
men med tillgång till all tänkbar service!
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4.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

ȱ ȱĴȱ
ãȱĴȱȱĚ¢Ĵȱȱ#ȱ§ȱ§ȱȱ§ȱȱ
ȱȱ§ȱ§ȱĴȱȱ§ȱȱȱȱ§ȱ
ȱªȱȱãȱĚȱȱ§ȱȱȱȱ
ãȱĴȱã§ȱȱęȱ¢ǯȱ
I huvudsak är det på järnvägsområdet som nya områden
ȱĚȱȱȱãȱãȱªȱȱ
ȱȱ§ȱȱãȱĴȱ§ªǯȱȱãȱ
Ěȱ§ȱĴȱȱȱęȱȱȱãȱǯ
ãȱĴȱȱȱȱĴȱĴȱªȱȱȱȱȱ
ãȱȱȱȱȱęȱȱªȱȱ
ȱãȱĴȱǯȱ#ȱȱ§ȱ§Ĵȱ
fungera som en fullserviceort med butiker, caféer och restauranger. Centrum ska kännas levande och tillgängligt för
ȱȱĴȱãǯȱ
ȱȱȱãȱĴȱȱȱȱȱȱ
vill etablera sig i Åseda kan göra det i centrum. Det ska
ęȱȱãȱ¢ȱȱȱȱȱ
ãȱĴȱȱȱ¢ǯȱȱȱęȱãȱãȱ
ȱĴȱȱȱȱ§ȱȱȱĴȱ
ãȱãȱĴȱãȱȱȱ§ǯ
Centrum ska vara levande och utformat efter människans
villkor istället för bilens. Boende i nya lägenheter på järn§ªȱȱªȱĴȱ¢ȱȱȱ§Ĵȱȱȱȱ
till service i samhället, gång- och cykelvägnätet ska vara
§ȱ¢ȱȱ¢ȱǯȱ#ȱȱȱĴȱãȱ
samhälle med träd, planteringar och parker som bidrar till
ĴȱĴȱǯ
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ȱ

ȱĴȱ§ȱãȱĚ

ȱȱȱȱĴȱĴȱ§ȱãȱĴȱȱ§ȱȱǰȱȱȱ#ȱȱȱĴȱȱȱ§ȱ
Ĵȱȱȱ§ȱªȱȱȱȱȱȱȱ§ȱ
ȱě§ǰȱªȱǯȱ ȱãȱȱ§ȱ§§ªȱȱãȱ¢¢ȱȱĚǯȱ
Nya byggnader ska bidra till den småstadskänsla som
ȱęȱȱȱ§ȱȱȱ §§tan. Husen ska vara max fyra vånings med trä eller puts
som fasadmaterial.
[ȱªȱȱãȱĚȱȱdre radhus/parhus är Ordenshuset på höjden vid järnvägsområdet
Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan
ªȱ¢ȱªȱȱªȱãȱĴȱã§ȱȱȱ
§ȱȱĚȱĴȱ§ȱȱȱãȱ§ȱ
och kontor.
KǀĂŶƐƚĊĞŶĚĞďŝůĚćƌĞŶŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƂǀĞƌŶǇďĞďǇŐŐĞůƐĞŝũćƌŶǀćŐƐŽŵƌĊĚĞƚ͘

:ćƌŶǀćŐƐŐĂƚĂŶ͘
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Riktlinjer och prioriteringar
• Nya områden för villabebyggelse planläggs inom de
utpekade områdena Björkåkra, Tallvägen, Göljehult och
Fröseke
• Enstaka nybyggnationer av villor tillåts i Göljehult och
ãȱȱã§ĴȱĴȱȱȱȱningen.
• ¢ȱĚȱȱȱȱ§ȱȱªavstånd till service.
• Förtätning ska i första hand ske genom påbyggnationer
av enplansbyggnader utmed Olofsgatan och Järnvägsgatan.
• Fasadmaterialen i centrum är trä, puts eller tegel.
• ĴªȱȱĚȱȱȱãȱȱ
ªȱĴȱȱ§ȱãȱĴȱãȱȱȱǯ
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Syfte
¢ȱȱĴȱȱ§ȱĴȱȱȱȱ
ȱȱ#ȱã§ĴȱĴȱȱĴȱȱ
§ȱȱ§ȱĴȱãȱȱȱãǯȱ
ȱĴȱ§ȱĴȱȱªǰȱȱ
och färger som anpassas efter orten, skapas en känsla av
ordning, omtanke och sammanhållning. Hur vi använder färger och material kan också påverka känslorna
ȱȱȱȱǯȱĴȱȱªȱ
ȱ¢ȱȱȱȱ§ȱȱȱ§ȱĴȱ§Ĵȱ
Ĵȱ§ȱǯȱãȱ#ȱȱ§§ȱȱstrins utvecking varit avgörande för samhällets utveckling och tillväxt.

kompaniet från järnvägens tid är inspiration för färgvalen. Flera av dessa byggnader är putsade i en gul nyans
ȱȱãĴȱªĴȱȱãĴȱǯȱȱ§ȱ
ska återanvändas på nybyggnationer och i övriga färgȱȱȱěȱǯ
En gråsvart nyans är grundfärgen för samhällets möbler i form av papperskorgar, lyktstolpar, cykelställ med
ǯȱȱȱ§ȱȱãĴȱȱãȱ§ȱȱ
detaljer, till exempel på armstöd av metall på parkbänkar eller mindre detaljer.

Färg
ȱęȱĴȱȱȱĴȱ¢ȱȱ§§Ĵȱȱ
ȱȱ#ȱãȱĴȱȱȱ§ȱȱȱȱ
en sammanhållen känsla i samhället.
ȱęȱȱ§ȱȱȱãȱȱ§ȱȱĚȱȱ§ȱȱǯȱĴȱȱĴȱȱ¢ǯȱ
ȱ§ȱȱȱȱ§ȱȱěȱãer och uterum påverkar oss genom de känslor de ger
ȱǯȱĴȱããȱȱȱȱ§§Ĵȱȱ
ȱȱȱ#ȱȱĴȱȱ¢ȱȱȱȱĴǯȱȱȱ§ȱĴȱȱ¢ȱ
ȱ§§Ĵȱ§ȱȱȱ§ǯ
§§Ĵȱȱ#ȱȱȱȱȱ§ǯȱ
De karaktärsgivande byggnaderna, som kommunhuset,
kyrkan, apotekshuset, WIP och Hälsans hus, tillsammans med den äldre bebyggelsen på järnvägsgatan och
ƐĞĚĂŐƵůƚ͘&ŽƚŽ͗/ŶŐĞŐćƌĚtŝĚĞƌƐƚƌƂŵ
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ȱǯȱĴȱªȱȱ§Ĵȱȱǯ

Golv/markbeläggning
§ȱȱȱȱȱãȱĴȱȱman områden och platser. Det är golvet i samhället som
visar omtanke om besökarna. Markbeläggningen ska
stämma överens med Åsedas karaktär och tydliggöra
platsens användningsområde. Gatumiljön ska präglas
ȱȱ¢ȱãȱęȱªȱĴȱȱ§ȱȱĴȱ
orientera sig. Markbeläggningen spelar en stor roll för
karaktären i samhället och kan länka samman områden
och förtydliga olika områdens användningsområde. För
ĴȱªȱĴȱ§ȱȱȱ§ȱȱȱ
asfalt i kombination med andra material.

[ȱȱȱȱȱĴȱȱǯȱ§ȱ
Ĵȱęȱȱȱęȱ§ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱĴȱ§ȱȱ[ȱ
Esplanaden, Västra vägen, Södra Esplanaden, Kexagatan
och Storgatan.
¢ȱȱȱȱȱęȱȱ
ãȱȱȱ§ȱãȱĴȱ¢ȱ#ȱ§ȱȱ§ȱªȱ¢ǯȱȱȱ§ȱȱĴȱ
ȱȱ¢ǯȱãȱĴȱ§ȱ
armerat gräs ska särskilt övervägas vid parkeringsytor som
inte används frekvent eller under alla veckodagar.

Hur gatan är utformad med markbeläggning, färg och
ȱȱ§ȱȱȱĴȱȱȱ§ȱ
och vägmärken minskar.
ãȱĴȱȱȱ¢ȱ§ȱȱȱȱ¢göra vad som är de centrala delarna i Åseda är Olofsgatan och Järnvägsgatans karaktär och utformning viktig.
Gatorna beläggs gärna med storgatsten som både är
ȱǰȱȱȱĴȱ§ĴȱĴȱ§ȱȱªȱęǯȱ ȱ§ȱȱ
ªǯȱĴȱ§ȱȱĴȱȱ
ledstråk i form av smågatstensband som binder ihop.
På Olofsgatan och Järnvägsgatan ska stor- och smågatsten användas tillsammans med granithällar. BetongĴȱȱ§ȱȱȱȱȱªǯȱ
Matrisförsedd betong eller sten används vid trappor
och ramper. Murar och avgränsningar görs i form av de
klassiska småländska elementen stenmur och gärdesgård.
Alternativet: behålla asfalt på körbanan med smågatsten
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Gång- och cykelvägar genom parker ska beläggas med
ȱȱãǰȱȱȱĴǯȱȱtär styr valet av material. I Järnvägsparken är det lämpligt
Ĵȱ§Ĵȱȱȱ¢ȱȱĴ§Ĵȱȱęȱȱ
ãȱĴȱ¢ȱȱȱªȱȱȱ§§ªǯȱ
ȱ ¢ȱ§ȱȱȱĴȱªȱ§ȱȱ
en stadspark med gångar för promenader. Här är grus eller
ãȱĴȱãǯ

Ljus
¢ȱȱ§Ĵȱ§ȱȱãȱȱȱĴȱ
samhälle och upplevelsen av stadsrummet. Belysningen
ȱ§ȱȱĴȱ§ĴȱĴȱ§ȱȱȱ¢ȱȱ
byggnader eller områden. Belysning är även en viktig del
i trygghetsaspekten, till exempel i parker eller tunnlar.
Belysningen längs vägar ska utformas i enighet med Traęȱȱãȱ¢ǯ
Olofsgatans och Järnvägsgatans belysningsstolpar ska
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ȱȱȱȱȱęȱȱãȱ§ȱȱ§ȱ
färg, form och höjd. Armaturen ska vara svart eller svartªȱȱȱ¡ȱãȱªȱŞȱǯȱĴȱãȱĴȱȱ¢ȱȱȱĴȱȱȱ§ȱǯ

Grönska
ęȱ§ȱȱȱãȱªȱȱǰȱȱªȱ
bara tas bort vid risk för skada eller då trädet är sjukt. Ekar
ska särskilt beaktas och sparas. Planteringskärl bör anpassas till platsen de ska placeras på när det gäller storlek
och vilken typ av växtlighet. Material och färgval ska följa
övriga delar av samhället.
Möbler
ãȱȱȱěȱãȱªȱȱ§ǰȱperskorgar, anslagstavlor med mera. Idag används en
blandning av olika modeller, färger och material inom
#ǯȱãȱĴȱã¢ȱȱãȱȱȱ§ȱ
och material användas i stråk och på torgytor. I parker kan
ȱęȱȱ§ȱȱĴȱ§ȱĴȱȱ¢ȱãȱĴȱ
förtydliga parken men som samtidigt samspelar med övriga Åseda. Bänkar ska vara med sits av träribbor och stativ
i metall. Övriga möbler såsom papperskorgar, cykelställ
m.m. ska vara av metall och de ska antingen vara svartgråa
ȱǯȱȱȱęȱȱȱªȱ¢ȱȱ§gen vara någon av de som nämns under rubriken ”Färg”.
Målade möbler ska inte förekomma utmed Olofsgatan och
Järnvägsgatan.
Skyltar
Skyltning kan bidra till liv i samhället och locka besökare.
Hur skyltarna är utformade och dess karaktär och underhåll bidrar till upplevelsen av trivsel och ordning.

Skyltar bör utformas med hänsyn till fasadens utseenȱȱǯȱ ȱĴȱȱ§ȱȱ#ȱȱ
ȱªȱę¢ǰȱȱ¢ȱãȱªȱȱĴȱ
skyltvärdet blir mindre. Skyltarna får inte vara så stora och
ȱªȱªȱ§ĴȱĴȱȱȱ¢ȱãǯȱªȱȱȱ§ȱĚȱȦȱȱ
ȱ¢ȱ§ȱȱȱĴȱ¢ȱȱããȱ
ã§ȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱ
harmoniserar med varandra, men ändå bibehålla det indiȱĴ¢ǯȱȱªȱȱȱȱ
ȱ§ǯȱȱĴȱ¢ȱ§ȱȱ
bestäms av hur logotypen är utformad för verksamheten är
ȱªȱĴȱªȱĴǯȱȱȱ§ȱȱãȱȱ¢ȱãȱȱȱȱ¢ȱªȱãȱĴȱȱȱ
för mycket på byggnadsmiljön.

Bygglov
Skyltar som fästs på väggen är bygglovspliktiga. Skyltning
ȱ¢ãȱȱãȱĴȱȱ¢ãǯȱ
Bygglovsansökan för skylt ska innehålla en fasadritning
i skala xx som visar skyltens placering samt en ritning på
¢ǯȱ§ȱĴȱęȱȱȱęȱ§ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱǯȱĴȱ§ȱtorna Östra Esplanaden, Västra vägen, Södra Esplanaden,
Kexagatan och Storgatan.

Uteserveringar
ȱ§ȱȱȱĴȱãȱĴȱȱ
ȱȱãȱȱĴȱ§ǯȱ ȱęȱȱȱȱ
för hur uteserveringar ska se ut. För uteserveringar utan
tak krävs inte bygglov idag om inte räcket runt är högre
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än 1,10 m, uteserveringar med tak kräver bygglov. Vid
ªȱȱĴȱãȱȱ§ȱȱ
ȱȱȱǯȱãȱĴȱȱĴȱ¢ȱ§ȱȱĴȱãȱĴȱȱ§ȱȱ
material som passar in i samhället och till byggnaden den
ãǰȱȱãȱȱ§ȱȱǯȱȱ§ȱã§ȱĴȱȱ
ȱȱ§ĴȱȱȱȱãȱĴȱȱĴȱ
§Ĵȱ¢ȱȱãȱĴȱȱȱȱȱȱȱĚ¢Ĵȱªȱ
vinterhalvåret.
Räcken av metall bör vara svarta och träkonstruktioner
ãȱȱ§§ȱȱȱȱ§ȱãȱĴȱȱȱ
byggnaden.
Plan och räcken uppförs i första hand i trä utom där byggȱȱ§ȱĴȱªȱȱȱ§ȱ§ligt.

Genomförande
Ĵȱãȱȱȱã§ȱȱãªȱ§ȱ§ȱ
givetvis inte realistiskt, både på grund av ekonomiska för§Ĵȱȱªǯȱȱãȱ
ȱ¢ȱȱȱ¢ȱȱȱªȱȱãȱĴȱ¢ȱ
gestaltningsprogrammets mål. Gestaltningsprogrammet
ska däremot följas i samband med nya inköp, underhåll,
ny- och ombyggnad.
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Till en fördjupad översiktsplan ska konsekvenserna av
planens förslag och förändringar tydligt framgå. (PBL 3
kap 6§). Konsekvenserna kan vara såväl ekologiska, som
ekonomiska och sociala.
En fördjupad översiktsplan antas alltid medföra s k ”betydande miljöpåverkan” enligt 6 kap 11§ miljöbalken och
ªȱȱ§ȱȱãȱ§Ĵǯȱȱ
ȱ§ȱĴȱĴȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ¢ǯȱȱȱ§ȱ§ĴȱĴȱãªǰȱȱ¡ȱȱȱȱȱȬȱȱȱ
§Ĵȱȱȱǯȱãȱ§ȱªȱ
Ĵȱ¢ȱȱȱ§ȱȱ¡ȱȱªȱ
olika delar av ekosystemet. Även en fördjupad översiktsplan som denna, har oftast inte färdiga konkreta lösningar och konsekvensanalysen blir därför av övergripande
karaktär. Alla förväntade konsekvenser, både positiva
ȱǰȱȱȱȱȱãªǯȱ ȱȱĴȱ
detaljplaneringen däremot förväntas konsekvenserna bli
mera utförligt utredda.
Nollalternativ
ĴȱȱȱȱȱȱȱĴȱªȱ
ªȱĴȱȱȱªȱȱãȱȱ
utvecklingen fortgår ”som vanligt” fram till år 2030.
Om Åseda inte utvecklas och inte lyckas skapa de önsk§ȱĴȱã§Ĵȱȱãȱǰȱȱ
ȱȱȱªȱęȱȱȱĴȱĚ¢ĴȱȱªȱȱȱȱȱĴȱ
minskar, exempelvis till förfång för utbyggnad av social
ǯǯȱȱȱªȱȱȱĴȱãȱǰȱȱ
biolgoiska mångfalden minskar, föroreningarna i luft

64

och miljö ökar och troligen ökar också riskerna för människors hälsa och välbestånd.
En viktig aspekt i översiktsplanens strategier är omvandlingen av järnvägsområdet. När exploatering ska ske kartläggs markföroreningar och eventuell sanering påbörjas.
ȱĴȱȱȱęȱȱȱãȱĴȱãȱȱĴȱªȱȱȱȱ§ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱªȱĴȱȱĴǯȱ
Ĵȱȱȱȱȱ§ȱȱȱȱhället.

Konsekvenser - Strategi Tillvarata och utveckla
infrastrukturen
ę
ȱĴȱ¢ȱãȱęȱȱȱȱȱ
väntsal, pendlarparkeringar, cykelparkeringar, laddstolpar
ãȱȱȱȱȱ¢ȱ§ȱĴȱĚȱȱĴȱ
välja bussen framför egen bil, Därigenom kommer infraȱªȱªȱãȱĴȱǯȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱĴȱ
Ěȱ§ȱȱãȱȱǯȱ
Ĵȱªȱȱęȱªȱ §§ȱȱãȱadukten, innebär mindre risk för kollisioner och säkrare
transporter för andra fordon i samhället. En ny bussgata i
normalspårets sträckning från Södra Esplanaden till gymȱȱãȱĴȱȱȱªȱȱǯȱ
ȱȱȱȱȱãȱęȱªȱgatan .En osäkerhetsfaktor är kraven på tillräcklig plats i
viadukten för både bussgata och GC väg.
ȱȱĴȱªȱȱªȱȱȱ
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ȱȱȱ§ȱȱªȱȱã§ĴȱȱĴtiv knytpunkt. Båda järnvägsspåren rivs upp i centrum och
västerut blir de gamla spåren GC väg till Gymnasieskolan
och österut GC väg till industriområdet när normalspåret
ȱǯȱȱ§ȱȱĴȱĚȱȱȱ§ȱȱȱ¢ȱ
till jobbet. De negativa konsekvenserna av denna lösning
§ȱĴȱȱȱĴȱęȱãȱȱȱªȱ
§§ȱȱȱęǯȱȱȱĴȱȱȱę§ȱĴȱȱȱȱȱªȱȱãȱªȱ
viadukten.
I båda alternativen måste normalspåret rivas upp och marken undersökas för ev. föroreningar innan anläggning av
GC- och alternativ bussväg under viadukten.
Smalspåret från dess perrong blir dock kvar österut för
ęȱȱȱȱ ǯ
Gator, infarter och vägar
Ĵȱã§Ĵȱȱããȱȱȱ §§tan med trädplanteringar, tydliga parkeringar, erbjuda
laddstolpar för elbilar och elcyklar gör dessa till mer av
stadsgator och trivsammare miljö för handel och som möǯȱę§ȱãȱȱȱ¢ȱãȱãȱ
gående och cyklister.
ȱĴȱȱȱȱřŖȱȦȱªȱȱstadsgatorna fås både säkrare och hälsosammare miljö
med mindre utsläpp. Genom trädplantering på indsutrigatorna ökar den biologiska mångfalden. GC vägar separeȱªȱȱȱȱę§ȱãǯ
Med en tydlig infart till Åseda från väg 23/37 genom
§ȱȱȱęȱȱĴȱ§ȱȱȱȱ

§ȱãȱȱ§ǯȱȱ ȱ¢ȱȱȱȱę§ȱ§ȱǯȱ§ȱȱęȱȱªȱ§ȱȱȱ
ȱ ¡ȱȱȱ§ȱęȱãȱȱ §§adukten, i det fall bussterminalen blir kvar i samma läge.
Med den nya infartsvägens gestaltning marknadsförs en
Ĵȱȱ§ȱȱȱ#ǯ
Gång- och cykelvägnätet
ȱĴȱ¢ȱȱĴȱªȱȱ¢§§ȱ
ȱĚȱĴȱ§ȱȱȱȱ§ȱ§ȱȱ¡ȱ¢ȱãȱ
ȱȱȱǯȱȱęȱȱdre utsläpp till miljön. Gestaltning av GC vägarna med
nya träd och gröna stråk ökar den biologiska mångfalden.
Rörelse och promenader stimuleras vilket får positiva
ȱãȱ§ǯȱ§ȱªȱȱ§Ĵȱ
¢ȱȱȱȱȱĴȱȱ¢ȱȱȱǯȱ
Genom nya cykelvägar i järnvägsspårens sträckning kan
ªȱãȱȱ§ȱªȱ§Ĵȱ¢ȱ
samman.

Konsekvenser - Strategi Stärk grön – och
blåstrukturen
ªǰȱȱȱȱȱ#ǰȱȱȱȱĴȱ
§ȱĴĚãǰȱȱãȱĴȱ§ȱĴȱ
ªȱãȱãȱĴȱãȱǯȱã§ȱ
ǰȱȱ¡ȱȱ ¢ǯȱĴȱªªȱȱªȱ§ȱĴȱȱªȱȱȱȱęȱǰȱ
främst Olofsgatan, men också Östra Kyrkogtan och Östra
Esplanaden. Detkan innebära risker om inte passagerna är
ę§ǯ
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ȱȱãȱªȱȱãȱªȱȱęȱ
parkerna Brunnsparken och Folkparken, samt omgivande
tätortsnära natur vid t ex Södra Gärde, Fröseke och Göǯȱ§ȱȱȱãȱĴȱªȱȱ¡ȱªȱ
minskar.
En ny central park - Järnvägsparken - i östra delen av
§§ªȱȱȱĴȱãȱȱãȱªȱ
unga och gamla nära centrum och bussterminal. De redan
ęȱã¢ȱȱ§ȱȱĴȱ¢Ĵȱȱ
när de knyts samman genom gröna stråk för gång eller
¢Ǳȱȱȱ¢ȱĴȱȱȱãȱȱȱȱ§ǰȱ
mellan centrum, skola, arbetsplatser och omgivande natur.
Konsekvenserna är positiva inte bara för hälsan med möjȱȱȱȱȱȱãǰȱȱªȱãȱĴȱ§ȱ
ȱȱªȱȱȱĴȱȱęȱĚȱ
Ĵȱȱ¢ȱãǯ
ã¢ȱ§ȱȱãȱĴȱȱȱȱªǯȱ ȱĴȱȱȱ¡ȱ§ȱȱ§ȱȱ
behåller man de spridningskorridorer som exempelvis en
trädkantad gata kan utgöra.
ȱ§ȱªȱȱȱȱ§ȱśŖŖȱȱȱĴȱãområde vilket innebär ungefär 5 minuters promenad.

Konsekvenser - Strategi Knyt samman gammalt
ȱ¢Ĵ

ȱĴȱ ¡ȱ¢ȱªȱ¢ȱȱãȱȱ
upprivna järnvägsspåren, kan denna äldre del av samhälȱ¢ȱ§Ĵȱȱȱȱ¢ȱȱǯȱȱ
många vackra, kulturhistoriskt värdefulla husen i Kexªȱȱęȱȱ§ȱªȱ
Ĵȱ§Ĵȱȱȱ§ȱȱãȱĴȱãȱȱ
ȱĚ¢Ĵȱȱ#ǯ
Den historiska eran i Åseda, då järnvägen kom till byn
ȱĴȱȱ§ȱªȱǰȱȱȱ§ȱȱ
ǯȱȱ§ȱęȱȱȱȱ¢ȱªȬȱ
cykelvägar och även i en ny bussgata. Järnvägsepoken
ȱªȱ§ȱȱȱªȱȱĴȱȱȱ
element har bevarats.
Sillakrökstorget, vid korsningen Olofsgtan och JärnvägsgaǰȱȱĴȱȱȱ§ȱȱ§ȱãȱãȱ
Åsedaborna.
ªȱȱ¢ȱȱęȱª§ȱȱã§Ĵȱȱ#ȱ§ȱãȱĴȱȱȱȱãȱªȱ§ȱ§Ĵȱã§ĴȱãȱĴȱȱȱmang och aktiviteter. Föreningarna blir intressanta även
ãȱãȱȱȱȱȱ#ǯȱȱĴȱȱªȱªȱȱ
§ȱȱȱȱȱ¢ȱĚ¢Ĵǯ

Järnvägsområdet får en upprustad och delvis ny använding genom en utvecklad aktivitetspark, centralt belägna
bostäder, upprustad eller ny bussterminal, nya torg och
mötesplatser. Därmed försvinner den förfulande barriär
som järnvägsområdet idag innebär.
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ȱ§ãȱãȱã§ĴǯȱȱȱȱȱKonsekvenser - Strategi Näringslivs- och servi¡ȱãȱȱȱŘřȦřŝȱ§ȱĴȱ§ȱȱ§Ĵȱȱ
ceutveckling
ãȱȱȱ¢ãȱȱȱĚȱǰȱ
¢ȱªȱªȱĴȱ§ȱȱ§¡ǯ
Industri
Företagsutveckling inom västra industriområdet är be§ȱȱ¢ȱ§ȱęȱȱȱȱªȱ
utökas något mot banvallen i söder och Badebodaån i norr.
Eftersom transporterna till västra industriområdet måste
ȱȱªȱęȱȱȱ¡ȱǰȱȱȱ
gymnasieskolan ligger intill måste eventuella miljöstörande faktorer noga klarläggas och förhindras. Om inte
ȱȱȱȱãȱĴȱȱãȱȱȱȱ§ȱĴȱĴȱȱȱȱ§ȱ
utbygnad av industrierna här kan ske.
ȱ[ȱªȱęȱȱȱȱȱ
mark för industriutveckling men denna räcker inte till för
någon större expansion. Mark måste därför förvärvas i
ªȱãȱȱȱŘřȦřŝǯȱ §ȱęȱȱ¢ȱ
ytor som mestadels består av uppvuxen barrskog utan
ªȱĴȱȱ§ǯ
Avstånd till bebyggelse är också förhållandevis stort varför
konsekvenser för natur och människor inte bör bli omfattande.
ȱȱȱĴȱ¢ȱȱªȱ§ȱ
ªȱ§ȱȱȱȱęȱȱȱ§ȱ
industriområdet byggas om. Alternativt får ny infart till
Ĵȱªȱªȱȱȱȱȱȱ
Älghultsvägen och det som ska bli huvudinfart till samhället. Om användningen av bil ska minska måste på sikt
ªȱãȱȱęȱĴȱªȱȱªȱ
ȱªȱȱ¢ǯȱęȱȬȱȱ§ȱŘřȦřŝȱ

Serviceutveckling, tillgänglighet och marknadsföring
ȱ#ȱ§ȱȱȱȱĴȱȱȱ§ĴȱĴȱãȱȱȱ
ȱ¢ȱĴȱǯȱĴȱȱȱãȱȱȱ
ȱ§Ĵ§ȱǰȱȱãȱȱ
och cykelparkeringar under tak blir draghjälp till handeln
och besök på caféer och restauranger. Andra faktorer, som
inte är påverkbara genom fysisk planering, som t ex bemötande, tillgänglighet och annorlunda utbud bidrar också
ȱĴȱȱȱȱĚȱãȱªȱªȱ#ȱȱȱ
orter.När alla lokaler i centrum är fyllda ökar känslan av
rörelse och liv.
§ȱęȱȱęȱȱȱȱȱªȱ
de mest frekventa handels- och servicegatorna –Järnvägsgatan och Olofsgatan- kan de osäkra förhållandena för
¢ȱȱ§ȱǯȱ ȱĴȱ§ȱȱ#ǰȱ
med stor landsbygd runt omkring, kan man dock aldrig
ȱȱãȱȱªȱě§ǰȱȱ¢ȱȱ
kollektiva färdmedel inte når ut till alla byar i kommunen.
ȱãȱãȱªȱã§Ĵȱȱȱ
blir det tydligare hur gaturummen disponeras för olika
ęǯ
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ȱȬȱȱȱĴȱȱ
Ĵȱȱȱȱ§ȱȱãȱ¢ȱȱĴȱ§ȱȱãªªȱȱ§ȱȱ
ªȱĴȱȱȱȱ¢ȱĚ¢Ĵȱȱȱãȱ
§ȱªȱȱãȱĴȱȱ¢ǯȱ#ȱȱ
många inpendlare och genom marknadsföring av sådana
ȱãȱãȱãȱĴȱªȱĚȱȱĴȱĚ¢Ĵȱ
till Åseda. Områdena Fröseke och Göljahult pekas också
ut för villabebyggelse som kan ge en lantlig känsla men
ändå nära service i samhället. Fröseke ligger söder om
riksväg 23/37 och något markförvärv här har ännu inte
varit aktuellt.
Flerbostadshus i centrum utmed Järnvägsgatan är prioȱȱªȱĚ¢Ĵȱªȱªȱ§ĴȱĴȱęȱ
villor blir tillgängliga för köp och råmark behöver inte tas
ȱªǯȱȱ§ȱĚȱªȱȄȄȱȱĴȱȱȱȱȱȱãȱȱǯȱã§ȱȱęȱ¢ȱ§ȱǯȱȱȱ
ȱ§§ȱȱãȱȱȱªȱȱãȱĴȱ
viktigt syfte för rekreation, motion och hälsa. FlerbostadsȱȱȱãȱªȱĴȱȱȱȱ¢ȱȱãĴȱ
ȱě§ȱ§ǰȱȱȱȱȱãȱ¢heten och säkerheten under dygnets mörka timmar.
ȱĴȱĴȱȱãȱªȱȱȱȱ
t ex barnfamiljer efterfrågar, bra förskolor och skolor och
möjligheter för fritidsdaktiviteter. Översiktsplanens strateȱȱªȱȱȱªȱȱĴȱãȱãǰȱȱĚȱãȱm m.
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Inledning
ȱĴȱãȱãȱȱȱãȱ§ȱ
och hur processen ser ut fram till dess antagande av Kommunfullmäktige. Här beskrivs också de medborgardialoger
som hållits och vilka tidigare arbeten som ligger till grund
för översiktsplanen.
ȱĴȱŚȱȱȱȱȱãȱ#ȱŘŖřŖǯȱ§ȱȱȱȱĴȱȱȱãȱĴȱªȱȱ
och då under respektive sakområde, vilka också sammanfattas i det följande.
ȱãȱȱªȱãȱȱã§Ĵar för utveckling och tillväxt men också på brister som bör
ª§ȱãȱĴȱªȱȱȱŘŖřŖǯ
De väsentliga frågorna handlar om järnvägsområdets omvandling och förtydligande av infrastrukturen i samhället,
ęȱȱȱȱȱ§ȱȱȱȱȱ
där bostäder av olika slag kan byggas, förtydliga grön och
blåstrukturen och samtidigt försöka knyta samman gamȱȱ¢Ĵȱȱȱȱã§ǯ
Tillvarata och utveckla infrastrukturen
Planförslaget redovisar två alternativ till lösning av busstraęǯȱȱªȱȱãȱȱãȱ
mer synpunkter och underlag för vilket alternativ som ska
arbetas vidare på. I ena alternativet blir bussterminalen kvar
i samma läge och en GC väg anordnas i smalspårets och normalspårets sträckning under viadukten och bort till Gymnaǯȱęȱȱȱãȱǯ

I andra alternativet skapas också en GC väg men också
en ny bussgata under viadukten och till Gymnasieskolan.
ȱªȱȱĴȱ¢Ĵȱ§ȱ§ȱ §ȱȱȱ
ęȱãȱȱãǯ
ęȱȱȱȱȱȱ§ȱpunkt i bussterminalen som utvecklas med service, olika
ȱȱȱȱ¢ȱȱĴǯ
Huvudinfart till Åseda från rv 23/37 ska gå via Älghultsvägen, som breddas och får möjlighet till trädplantering och
gång- och cykelbanor.
Olofsgatan och Järnvägsgatan blir Åsedas huvudgator och
ęǰȱ§ȱȱȱ¢ȱȱȱęȱãȱȱȱ
ǲȱǰȱ¢ǰȱ§ȱȱĚãǯ
¢ȱȱȱã§ĴȱªȬȱȱ¢§ȱȱãȱȱ
ȱȱę§ȱĴȱªȱǰȱȱȱ
motions-och rekreationsområden. Cykelvägar ska också
anläggas utmed Västra vägen och Östra vägen samt utmed Södra Esplanaden.
Barriären mellan Kexholmsområdet och centrumområdet
ȱã¢ȱǯ¡ǯȱȱȱȱȱȱĴȱ
på Kexholmssidan.
Stärk grön-och blåstrukturen
ªȱȱȱȱĴȱªȱªȱȱ
samhället, vars huvudpunkt är Kyrkparken. Denna ska
Ĵȱȱǯ
Inom järnvägsområdet kan skapas en ny central aktivitets-
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ǰȱȬȱ §§Ȭȱ§ȱȱȱȱęȱ¢ȱãȱȱ
ex minigolf och boule.

ȱȱȱ¢ĴȱĴȱȱȱĴȱ§Ĵȱãȱ¢¢nationer i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

ęȱãǰȱȱȱȱ§§ȱǰȱȱ¡ȱ
ǰȱȱȱȱĚǰȱȱȱȱȱȱ
ȱ§ȱȱȱȱȱãȱĴȱȱȱȱ§ȱ
śȱȱȱȱĴȱãȱªǯȱ ȱȱ
grönytor, t ex äldre träd och alleer ska bevaras och är vikȱȱȱȱãȱĴȱ¢ȱȱgiska mångfalden.

Näringslivs- och serviceutveckling

Badplatsen och campingen vid Björkåkragölen ska ges
möjlighet för utveckling.
¢ȱȱȱȱ¢Ĵ
Då samhället idag kan kännas uppdelat i två områden,
ȱȱãȱȱ§§ªȱ§ȱ¢ȱĴȱȱ
höjd- och spårbarriär ska byggas bort genom tillgängligare
ǯȱȱȱȱȱȱȱĴȱȱ
§ȱȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱ
och detaljer från järnvägsepokens era.
ãȱĴȱ¢ȱȱȱªȱȱȱ§ȱãȱ§ãȱĴȱȱãȱȬȱǰȱǰȱ
torg och ytor för olika evenemang- samt nya bostäder inom
ªǯȱȱȱãȱȱªȱȱȱãȱĴȱ§Ĵȱȱ
ãĚ¢ĴȱȱȱȄȄȱȱȄ¢Ȅȱ#ǯ
Värdefulla karaktärsbyggander i samhället som helhet
ȱȱ ¡ªȱȱ§ǯȱȱĴȱ
¢ȱ¢ȱȱã§ȱȱ§ȱ§ȱĴȱ§Ĵȱ
Ĵȱȱªȱȱ§ȱȱǯȱ§ãȱãȱ§ȱ
råd och tips tas fram för hur man tar tillvara sin kulturhisȱ¢ǯȱĴȱȱãȱȱã¢ȱ§ȱ-

ȱ¢ȱȱȱãȱĴȱ¢ȱ§ȱȱ§ȱĴȱȱȱȱªȱ
ãȱȱ¢ȱȱªȱĴȱęȱȱ
kan expandera. Markförvärv och planläggning ska därför
prioriteras och i synnerhet mer mark söder om rv 23/37.
Handel och service ska kunna etableras i centrum och
¢¢ȱ§ȱãȱĚ¡ȱ§ȱȱ
bostäder, kontor och handel.
#ȱȱĴȱȱȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱȱ§ĴȱȱȱĴȱȱ
ȱ#ǰȱȱ¢ȱªȱĴȱ§ȱ§ȱǯȱȱ
ȱȱ §§ȱĴȱã§ĴȱȱĴȱ¢ȱȱ¢ȱãȱǰȱȱȱªȱ
och cykel, kombinerat med nya trädplanteringar.
Kommunens näringslivsutvecklare ska samverka med
ãȱȱ§ȱȱȱĴȱĴȱãȱȱȱãmål.
ȱãȱĴȱȱȱȱãȱȱȱȱȱ
och lokala kluster och nätverk . Genom sådan samverkan
synliggörs och marknadsförs kommunens resurser för
näringslivsutveckling.
Linneuniversitetets roll som motor ska tas tillvara även i
#ȱȱȱȱȱȱȱȱãȱĴȱ
knyta till sig aktuell och ny kunskap och forskning.
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ĴȱĴȱ
ãȱĴȱãȱ#ȱȱȱĴȱȱ
ãȱª§ȱ§ȱȱȱã§ȱȱĚstadslägenheter med olika upplåtelseformer. Gemensamt
ãȱª§ȱȱȱȱ§ȱ§ȱĴȱȱȱȱ
Ĵǰȱ§ȱȱȱãȱȱȱªstånd till service, vård, skolor.
ȱęȱȱãªªȱȱȱȱtomter klar för genomförande. Området vid Tallvägen ska
också planläggas för bostäder.
ãȱȱãȱȱȱȱªȱĴȱªȱ
ãȱ§Ȧȱ§ȱȱȱȱęȱ§ȱ
mark där. Kommunen är positiv till enskilda avstyckningȱªȱȱ§ȱȱȱȱ§ȱȱĴȱȱªȱȱ
men ändå nära samhället med all sin service.
ȱ§§ªȱªªȱ§ȱãȱ¢ȱĚstadshus. Husen ska vara max 4 våningar. Vid OrdenshuȱªȱãȱȱªȱĚȱȱȦȱ
byggas.
Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan tillåts
¢ȱªȱȱªȱãȱĴȱã§ȱȱȱȱĚȱ
Ĵȱ§ȱãȱ§ȱȱȱǯ
Gestaltning
ȱĴȱªȱȱȱãȱĴȱ
skapa ordning och sammanhållning i samhällets gaturum,
ěȱãȱȱ¢ǯȱȱªȱȱã
•
färgval, gärna ”Åsedagult”
•
golv/ markbeläggning, mer gatsten, mindre asfalt
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• ȱ ¢ȱȱ§ĴǰȱȦªȱǰȱ
max 8 meter
•
grönska, mer träd
•
möbler såsom bänkar, papperskorgar, anslagstavlor, cykelställ, enhetliga färger, gråsvart nyans
•
skyltar på fasader eller allmän platsmark, anpassning till fasadens arkitektur
• ȱ ǰȱ§Ĵǰȱȱȱȱȱ§ȱȱtall
Gestaltningsprogrammets råd och riktlinjer ska följas i
samband med nya inköp, underhåll samt ny och ombyggnad.

Konsekvenser
Ĵȱȱȱȱªȱȱȱ§ȱ
när fördjupade översiktsplanens förslag ska genomföras.
ȱȱĚȱãȱȱĴȱãȱ§ȱȱ
ãȱ§Ĵȱȱȱǰȱã§ȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱªȱȱȱĴȱȱȱãȱãsiktsplan inte går på djupet i detaljer måste de förväntade
konsekvenserna bedömas med hänsyn härtill. Alla förväntade konsekvenser, både positiva och negativa, kan inte
ȱãªǯȱ ȱȱĴȱȱ§ȱ
förväntas konsekvenserna bli mera utförligt utredda. Det s
ȱȱȱĴȱȱȱ§ȱ§ȱ
utveckligen fortgår ”som vanligt” och inget av alla förslagen genomförs.
ȱ Ĵȱȱȱ§ȱ§ȱĴȱãȱȱ§ȱĴȱȱĴǯ
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Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK714
Handläggare: Simon Johannisson,
Datum: 2017-05-22

Regionstyrelsen

Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg
revision 01 KSA 9-2017.
att låna ut högst 12 800 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan.
Slutgiltigt belopp fastställs när investering är fullgjord.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga landsting/regioner fattar likalydande
beslut.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige). I KSA:s förbundsordning 15 § anges att
kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor
utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Regionfullmäktige beslöt § 47/17 i ärende om förbundsordning och utlåning av
medel för investering av ambulansflyg. Den reviderade förbundsordningen för
Svenskt Ambulansflyg innebär att en ny prismodell används. Regionfullmäktiges
tidigare beslut om att uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor
(600 000 000 kronor) enligt 2015 års prisnivå ska enligt den reviderade
förbundsordningen räknas upp med 3 % årligen, varför Region Kronobergs andel
höjs i förhållande till tidigare beslutad summa. Beslutet innebär att den nya
prismodellen gäller från 1 januari 2018.
För att den reviderade förbundsordningen ska börja gälla krävs likalydande
beslut hos övriga medlemmar i kommunalförbundet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i
Umeå.

2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region
Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge,
Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget
Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region
Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.

3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att
effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av
gemensamma resurser. Det ankommer därvid förbundet att bland annat:
o

upphandla och samordna flygambulanstjänst,

o
o

upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av

o

beställnings- och -koordineringscentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,

o
o

tillhandahålla sjukvårdspersonal,
i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för den luftburna ambulanssjukvården i Sverige
samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat
fullmäktige respektive styrelsen.
För styrelsen gäller det reglemente som beslutas av fullmäktige.

5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige skall bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot
och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger
per år.
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Fullmäktige skall besluta i följande ärenden:
o
o

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,

o
o

val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,

o

årsredovisning och ansvarsfrihet,

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett
valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari
2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige skall vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en
ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem
som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt
kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet angivna
röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen
samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt det ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte.

8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst
sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst
en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en
förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
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Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt
kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets
verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång.

10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
o
o
o

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
Förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla, samt på kommunalförbundets webbplats. Västerbottens
läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för förbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor
samt på kommunalförbundets web-sida.

12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av
förbundet upplösning.
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14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täckas enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan
förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.

15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor (600 000 000 kronor) enligt
2015 års prisnivå.
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra
ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller
motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
Beloppet enligt första och andra stycket ska räknas upp med 3% årligen.

16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete
med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar.
Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan
beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga
förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.

17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl
verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden.
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Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbete
och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30
november före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och
plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och
samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster sker enligt bilaga 1. Faktiska
kostnader som ska fördelas enligt prisberäkningsmodellen fastställs årligen i budgeten.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration
och förbundets löpande verksamhet.

19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen
ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då
medlemmen utträder ut förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av
utträdet.

20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta
om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
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När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar
som ska överta och vårda de handlingar som hör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar,
är förbundet upplöst.

21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.

22 § Bildande av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar
för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.

23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarna
landstingsfullmäktige.
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BILAGA 1

1 § Fördelningsmodell
Kommunalförbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma
kostnaden av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinsk teknik, hyra för hangarer och bas-faciliteter samt administration.
Kostnaderna enligt fastställd budget ska fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55%) och
invånarantal (45%). Föregående års invånarantal enligt SCB skall användas som underlag för
invånarantal.

2 § Prismodell fördelning av kostnader under uppbyggnad av verksamheten
Kostnaden enligt § 1 debiteras som en avgift vid årets början till medlemmarna.

3 § Prismodell fördelning av kostnader under verksamhetsdrift
Kostnaden enligt § 1 utgår som en särskild avgift per påbörjat uppdrag. Avgiften är maximerad till 10
000 SEK per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter.
Kostnaden debiteras som en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym
flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar.
För första driftåret, då ingen fjolårs volym i flygtimmar finns att tillgå, används den av förbundet
estimerade volymen i flygtimmar för att bestämma preliminära avgiften. Detta gäller endast från och
med den månad då flygverksamheten startar. Kostnader för perioden som föregår flygverksamhetens
start ska fördelas enligt §2 ovan.
Kostnaden för flygtjänsten (kostnad för operativ och teknisk drift, och kapital kostnad för flygplanen) är
en kostnad som fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flygtimmar faktureras ifrån förbundet till
beställande part. Avräkning sker efter årets slut utifrån faktiskt kostnad för flygtjänsten.
Eventuella extra avgifter som tillkommer för att genomföra ett specifikt beställt uppdrag, så som
öppning av flygplats och avisning av flygplan (mm.), faktureras ifrån förbundet till beställande part.
Detta gäller även om uppdraget av någon anledning inte genomförs.
Kostnader för särskilda vårdteam (neonatal, ECMO och IVA) faktureras ifrån den part som
tillhandahåller teamet till beställande part.
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Regionstyrelsen

Sammanträdesplan 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att fastställa sammanträdesplan 2018 för regionfullmäktige, regionstyrelsen,
nämnder, utskott och beredningar i Region Kronoberg.

Sammanfattning
Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2018 i enlighet med
upprättad handling.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till sammanträdesplan för Region Kronobergs politiska
organisation 2018
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Region Kronoberg årsplan och sammanträdesdagar 2018
JAN
Regionfullmäktige (RF)
Regionfullmäktiges
seminarium
Regionstyrelsen (RS)
Regionstyrelsens AU
(RSAU)
Regionstyrelsens PU
(RSPU)
Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN)
Regional utvecklingsnämnd
(RUN)
Trafiknämnden (TN)

FEB

MAR

28

APR

MAJ

25

JUNI

JULI

AUG

SEP

OKT

26

31

21

18

16

20

18

14

4

9

6

11

29

25

24

29

19-20

NOV

DEC

28

7
23

20

20

17

15

16

6

13

3

8, 29

7

26

23

14

14

19

16

19

17

7

5

15

15

20

24

6

18

8

13

31

20

22

27

29

25
24

5

18

Kulturnämnden (KN)

22

5

Patientnämnden (PAN)

15

12

31

Folkhälsoberedningen (FHB)

1

4

7

Forskning- och utvecklings
beredningen (FoUB)

8

12

14

Organisationsutskottet

20

17

5

Fastställd av regionfullmäktige 2017-06-21

Page 496 of 496

4
27
21

6
15

16

