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Caroline Palmqvist, HR-direktör
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1.

Val av justerare
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 29 augusti 2017.

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 17 augusti 2017.

3.

Svar på medborgarförslag - Alternativ till hemligt
nummer när sjukvården ringer 17RK881
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att bifalla medborgarförslaget.
att uppdra åt regiondirektören att tillse att samtal från Region Kronoberg i
möjligaste mån inte visas som hemligt nummer.
Sammanfattning
Leif Granath i Växjö har lämnat ett medborgarförslag angående telefonsamtal
från hälso- och sjukvården. Eftersom det i mottagarens display visar hemligt
nummer eller okänt nummer föreslår förslagsställaren att samtal från hälso- och
sjukvården visar varifrån samtalet kommer, så att risken minskas att medborgare
inte missar samtal från hälso- och sjukvården alternativt inte svarar när
uppringaren har okänt telefonnummer.
Regionfullmäktige beslöt § 76/17 att överlämna medborgarförslaget till
regionstyrelsen för besvarande. I förslaget till yttrande påtalas att förslaget är
positivt, men att det av tekniska skäl inte är möjligt att genomföra det på det sätt
som förslagsställaren föreslår. Regionstyrelsen föreslås att uppdra åt
regiondirektören att tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste mån inte
visas som hemligt nummer och att därmed anse förslaget som besvarat.
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4.

Beslutsunderlag
§205 RSAU Svar på medborgarförslag - Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer
Svar på medborgarförslag angående hemligt nummer RS
Medborgarförslag - Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer.

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

Martin Myrskog, regiondirektör

5.

Informationsärende - Värdering av kollektivtrafikens
samhällsnytta i Kronobergs län 17RK1079
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade 2016-04-07 att ge trafikdirektören i uppdrag att
genomföra en utredning angående kollektivtrafikens ekonomiska bidrag till
samhällsnyttan. Efter genomförd upphandling fick Trivector Traffic AB
uppdraget att genomföra utredningen.
Trivector Traffic AB har 2017-05-29 lämnat rapporten Värdering av
kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs län. Rapportens beräkningsmodell
visar att samhällsnyttan för dagens kollektivtrafik i Kronobergs län uppgår till 433
miljoner kronor per år medan samhällsnyttan för tillkommande kollektivtrafik
enligt trafikförsörjningsprogrammet 2014 – 2025 uppgår till 85 miljoner kronor
per år. Rapporten har avgränsats så att exempelvis effekter på regional
tillgänglighet, arbetsmarknad och sysselsättning inte finns med i värderingen.
Trafiknämnden beslöt vid sammanträde den 22 juni 2017 att överlämna
rapporten till regionstyrelsen för information. Vid regionstyrelsens sammanträde
den 22 augusti redogör Kristoffer Levin från Trivector för rapporten.
Utskriftsdatum: 2017-08-17
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Föredragande

Kristoffer Levin, Trivector Traffic AB, kl. 10.00-10.40



6.

Beslutsunderlag
§207 RSAU Informationsärende - Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs
län
Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs län
Förslag till beslut - Värdering av kollektivtrafiken samhällsnytta i Kronobergs län
Månadssammandrag maj 2017 för Region Kronoberg
17RK106
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadssammandrag maj 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj 2017 ett resultat före
finansnetto på 9 mnkr, vilket är 30 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett
överskott på 18 mnkr, regionens resultat för perioden blir därigenom ett
överskott på 27 mnkr. Helårsprognosen, från delårsrapporten efter mars, är ett
nollresultat.
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat försämras med 32 mnkr och uppgår efter
maj ackumulerat till -95 mnkr. Maj blev en kostnadsmässigt tyngre månad än april
med underskott för såväl läkemedel som material och övriga kostnader. Till detta
kommer den besvärliga bemanningssituationen med hyrpersonal som tynger
resultatet. Kostnaden för hyrpersonal var 18 mnkr i maj och uppgår ackumulerat
till 86 mnkr, vilket är 66 mnkr mer än budgeterat. Förslag till åtgärder
motsvarande 60 mnkr har tagits fram för beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden
med syfte att nå ett årsresultat på -130 mnkr.
Trafiknämnden redovisar för perioden ett resultat som är knappt 11 mnkr bättre
än budget. Överskottet förklaras främst av positiva avvikelser för Teknik och
omkostnader, Krösatåg Nord och Öresundståg. För Öresundståg är det
framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt
underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För underhållskostnaderna
gäller ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 2017-07-01.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd
redovisar tillsammans ett överskott på 5,3 mnkr. Överskottet beror främst på att
läkarbristen leder till lägre produktion inom Vårdval hud, färre hembesök och att
rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. AT-ST ersättningen

Utskriftsdatum: 2017-08-17

Page 5 of 173

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-08-17

redovisar ett underskott på 1,4 mnkr som beror på att PRC har anställt fler
STläkare för att kunna möta läkarvakanser.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 35 mnkr bättre än budget. Under
regionstyrelsen redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt
Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är
bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre
pensionskostnader och att regiongemensamma medel inte förbrukats i
budgeterad takt.
Övriga nämnder redovisar efter maj endast mindre resultatavvikelser i förhållande
till budget.
För finansieringen, exklusive finansnetto, redovisas efter maj ett utfall som är 11
mnkr bättre än budget. Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att
skatteutfallet är lägre till följd av att skatteprognosen försämrats. Den negativa
avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet från
utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat.
Finansnettot redovisar en positiv avvikelse på 28 mnkr i förhållande till budget till
följd av reavinster från försäljningar av värdepapper.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.



7.

Beslutsunderlag
§208 RSAU Månadsrapport maj 2017 för Region Kronoberg
Förslag till beslut- Månadssammandrag maj 2017 Region Kronoberg
Månadssammandrag maj 2017
Månadssammandrag juli 2017 Region Kronoberg
17RK106
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag juli 2017 för Region Kronoberg
Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. juli ett resultat före
finansnetto på 18 mnkr vilket är 35 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett
överskott på 15 mnkr och regionens resultat för perioden blir därigenom ett
överskott på 33 mnkr. Helårsprognosen, från delårsrapport mars, är ett
nollresultat. En ny helårsprognos kommer att lämnas i delårsrapport augusti.
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat försämras ytterligare och uppgår
efter juli till -120 mnkr. Juli är en kostnadsmässigt lättare månad för hälso- och
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sjukvården jämfört med våren, men månadsresultatet når inte fullt upp till
budgeterad nivå, främst pga höga kostnader för hyrpersonal. Utfallet ligger i linje
med den lämnade prognosen på -190 mnkr. Förslag till åtgärder motsvarande 60
mnkr har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett
årsresultat på -130 mnkr. Avgörande faktorer är genomförandet av
åtgärdsprogrammet, förmågan att rekrytera egen och fasa ut hyrpersonal,
kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid svårbedömda köpta
vården.
Trafiknämndens resultat för perioden innebär ett överskott på nästan 12 mnkr
jämfört med budget. Störst positiv avvikelse har Öresundståg med 8 mnkr. För
Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt
underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För underhållskostnaderna
gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017. Störst negativ
avvikelse har Regiontrafik med - 3 mnkr. Resandet med Regiontrafiken har
minskat något jämfört med 2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat; dels
på grund av ökade indexkostnader och dels på grund av utökad trafik.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd
redovisar tillsammans ett överskott på 7 mnkr. Överskottet beror främst på att
läkarbristen leder till lägre produktion inom Vårdval hud, färre hembesök och att
rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. AT-ST ersättningen
redovisar ett underskott på 2 mnkr som beror på att PRC har anställt fler STläkare för att kunna möta läkarvakanser.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 44 mnkr bättre än budget. Under
Regionstyrelsen redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt
Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är
bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre
pensionskostnader, ändrade redovisningsprinciper för sjukskrivningsmiljarden
(innebär att dubbla bidrag redovisas 2017) och att regiongemensamma medel inte
förbrukats i budgeterad takt.
Övriga nämnder redovisar efter juli positiva resultatavvikelser i förhållande till
budget i storleksordningen 1-3 mnkr.
För finansieringen, exklusive finansnetto, redovisas efter maj ett utfall som är 15
mnkr bättre än budget. Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att
skatteutfallet är lägre till följd av att skatteprognosen försämrats. Den negativa
avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet från
utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat.
Finansnettot redovisar en positiv avvikelse på 29 mnkr i förhållande till budget till
följd av reavinster från försäljningar av värdepapper.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.
Beslutsunderlag
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8.

Månadssammandrag juli 2017 Region Kronoberg
Månadssammandrag juli 2017 Region Kronoberg
Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
17RK45
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform
Småland & Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och
delenhet 0810300.
Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings
län). Sistnämnda ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med
övriga ägare och avser att träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000
kronor. Bolagets uppdrag är att ”genom den gemensamt framtagna ITplattformen, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och
självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och
internationella besökare”.
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd
diskuterat frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde.
Parterna har därvid enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess
ägarandel, med 50 procent vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000
kronor per part. Beslut om hur, och i vilken form, det framtida arbetet inom
området ska bedrivas kommer att diskuteras när detta förvärv skett.




9.

Beslutsunderlag
§210 RSAU Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
Förslag till beslut- Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
Beslutsunderlag- Aktieinköp IT-plattform Småland & Öarna AB
Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
17RK43
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
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att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med
2017.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg,
Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera.
Verksamheten styrs av ägardirektiv, som årligen utarbetas gemensamt av ägarna.
Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför
inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i
inkubatorns verksamhet. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både
näringsliv och akademi i hela länet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare
finns representerade.
Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett
möte den 21 oktober 2016 med syfte att diskutera bolagets verksamhet och
framtida inriktning. Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp,
med representation från de tre ägarna, med uppdrag att utifrån ägarmötet ta fram
en inriktning för bolagets framtida verksamhet. Arbetet har resulterat i ett
reviderat ägardirektiv för 2017 och framåt. Bilagt förslag till reviderat ägardirektiv
har presenterats och diskuterats vid ett ägarmöte den 31 mars 2017.



10.

Beslutsunderlag
§211 RSAU Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Förslag till beslut - Fastställande av ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (ändringar markerade)
Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och
utveckling på recept 16RK1765
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet
idag inte finns uppbyggd inom organisationen.
att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region
Kronoberg och Linnéuniversitet utreder möjligheten till forskningssamarbete
kring ”naturunderstödda aktiviteter” med syfte att stärka fortsatt självständighet
och livskvalitet med särskilt fokus för målgruppen äldre inom länet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade § 60/2016 att ge FoU-beredningen i uppdrag att
undersöka möjligheter till ett forskningssamarbete med SLU Alnarp angående
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grön rehabilitering inom Region Kronoberg. FoU-beredningen har berett ärendet
§ 6/2017.
Det bedrivs ingen ”grön rehabliteringsverksamhet” idag inom Region Kronoberg
för den målgrupp som huvudsakligen aktuell forskning är aktuell för. Det kan
handla om lindring av lätt eller medelsvår psykisk ohälsa, utmattningssyndrom,
stressrelaterad psykisk ohälsa, smärttillstånd som utvecklats i samband med
långvarigt stresstillstånd.
Den evidens som vi kan se utifrån beskriven forskning visar inga tydliga positiva
effekter på förbättrad hälsa och återgång i arbete. I någon studie framkommer
förbättring i upplevd livskvalitet, insikt om sin förmåga och minskad
vårdkonsumtion. Fortsatt forskning krävs för ytterligare kunskaper.
Linneuniversitet har inte pågående forskning inom det specifika fältet men visar
intresse för att inom samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och dem
ansöka om extern finansiering t.ex. från Kampradstiftelsen.
Utifrån detta föreslår FoU-beredningen regionstyrelsen att avslå förslaget om ett
forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön rehabilitering inom Region
Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte finns uppbyggd
inom organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter och reducerad
sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas.





11.

Beslutsunderlag
§212 RSAU Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och utveckling avseende grön
rehabilitering på recept
Förslag till beslut Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och utveckling avseende grön
rehab på recept
§ 6 FoUB Grön rehabilitering
Förslag till beslut - Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och utveckling avseende
grön rehab på recept
Tjänsteskrivelse Grön rehab, 2017-02-08
Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli
lika 17RK468
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att förhandlingar upptas med
angränsande län för att likställa resa över länsgräns med resa inom länet.
Utskriftsdatum: 2017-08-17
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Prissättningen i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem, som i länen i syd skiljer
sig något åt i sin uppbyggnad. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första
zonen man åker och att respektive efterföljande zon blir därmed lite billigare. När
en resa över länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre.
Nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut och ett arbete för att säkerställa en
välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom
kollektivtrafiken i Sydsverige har påbörjats. I detta uppdrag finns bl a ett förslag
till ett nytt Sydtaxeavtal där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är
en av punkterna.




12.

Beslutsunderlag
§213 RSAU Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
§47 TN Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
Svar på motion från trafiknämnden 2017-06-22
Motion - Resandet över länsgräns ska bli lika!
Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi
i Region Kronoberg. 17RK554
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna
Region Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med
målet att 50 procent av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020
och på så vis prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga
träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag
varför vi har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region
Kronobergs verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av
fastighetsförvaltningen. Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt
byggmaterial som prövas vid lämpliga nybyggnader inom Region Kronoberg,
såsom det har gjorts under de senaste åren utan en strategi som sätter en viss
procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret
utifrån sitt uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och
Småland. Detta är ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland
(SHS). SHS har som yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring
hållbart byggande med särskilt fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är
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kopplat till en trästrategi som är antagen av de tre smålandslänens regionala
utvecklingsaktörer. Trästrategin löper till 2020. Just nu tas en skogsstrategi fram
för samma geografi. En gemensam handlingsplan för trä- och skogsstrategin ska
tas fram för 2018-2020.
Region Kronoberg delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för
Kronoberg. Det är också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa
trovärdighet i det regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska
viljan återspeglas i den egna verksamheten, inom Region Kronoberg.
Bedömningen är att detta kan och bör göras utan en särskild strategi.





13.

Beslutsunderlag
§214 RSAU Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.
§65 RUN Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.
Förslag till beslut - Svar på Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region
Kronoberg 17RK666
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Sammanfattning
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (C) och Elizabeth Peltola (C). I motionen
föreslås att regionfullmäktige beslutar:
- Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett
Europa Direktkontor i Region Kronoberg.
- Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i
uppdrag att komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EUansökningar med konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till
regionala utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av
regionfullmäktige den 27 september 2017.



Beslutsunderlag
§215 RSAU Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
Utskriftsdatum: 2017-08-17
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14.

Förslag till beslut- Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
§66 RUN Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Förslag till beslut Yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motionen Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg!
Remissyttrande - Förändringar i stadgar för
Markaryds folkhögskola 17RK1367
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Markaryds folkhögskola.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Markaryds folkhögskola beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Remissen gäller ett antal förändringar som
Stiftelsen Markaryds folkhögskola avser göra i stiftelsens stadgar. Enligt
kammarkollegiet ska respektive huvudman yttra sig över huruvida huvudmannen
avser att utse ledamot/ledamöter och suppleanter till stiftelsens styrelse
alternativt att man avstår detsamma.
Region Kronoberg är inte huvudman för stiftelsen och har tidigare inte utsett
ledamöter till stiftelsens styrelse. Region Kronoberg har därmed inget att erinra
mot förslaget.





15.

Beslutsunderlag
§216 RSAU Remissyttrande över förändringar i stadgar för Markaryds folkhögskola
Förslag till beslut - Förändringar i stadgarna för stiftelsen Markaryds folkhögskola
Förslag till beslut- Remissyttrande - förändringar i stiftelsen för Markaryds folkhögskola
Yttrande till kammarkollegiet avseende vissa förändringar i formuleringarna av stadgar för
Markaryds folkhögskola.
Remissyttrande – Handlingsplan Värends
räddningstjänst 2017 17RK1373
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Värends räddningstjänst.

Utskriftsdatum: 2017-08-17
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Sammanfattning
Region Kronoberg har av Värends räddningstjänst beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inget att erinra över förslaget.



16.

Beslutsunderlag
§222 RSAU Remissyttrande – Handlingsplan Värends räddningstjänst 2017
Remiss handlingsprogram Värends räddningstjänst
Beslutsunderlag handlingsplan Värends räddningstjänst
Valärenden 15RK11
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att entlediga och utse ledamöter/ersättare enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Regionstyrelsen föreslås besluta om entledigande samt fyllnadsval för
nedanstående politiska uppdrag:
IT-plattform Småland och Öland AB, styrelse, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ledamot: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ledamot: Joakim Pohlman (S), Stenbocksgatan 6, 285 33 Markaryd
Glasrikeuppdraget, styrgrupp, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ledamot: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ledamot: Joakim Pohlman (S), Stenbocksgatan 6, 285 33 Markaryd
Smart housing Småland, styrgrupp, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ledamot: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ledamot: Joakim Pohlman (S), Stenbocksgatan 6, 285 33 Markaryd
Nationellt forum för tillväxt, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ersättare: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ersättare: Anna Fransson (S), Eklövsgatan 44, 352 59 Växjö

Utskriftsdatum: 2017-08-17
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17.

Beslutsunderlag
§217 RSAU Valärenden
Informationsärende - Positionspapper: Cohesion
Policy Post 2020 (Assembly of European Regions)
17RK1258
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg är medlem i det europeiska regional samarbetet Assembly
of European Regions (AER). AER:s generalförsamling antog den 1 juni 2017 ett
yttrande över EU:s policyn för sammanhållningspolitik från och med 2020.




18.

Beslutsunderlag
§218 RSAU Informationsärende - Positionspapper: Cohesion Policy Post 2020 (Assembly of
European Regions)
Positionspapper från AER

Informationsärende - Överenskommelse mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen
om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen har sedan 2014 haft en
överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
Överenskommelsen har bland annat resulterat i utbildningar, utvecklingsarbete
för mänskliga rättigheter i styrning och ledning samt en MR-plattform som
fastställdes av SKL:s styrelse i mars 2017.
SKL och regeringen har nu beslutat om en ny överenskommelse, som bygger på
vidare arbete inom det tre huvudområdena utbildning, styrning och ledning samt
den fastställda MR-plattformen. Överenskommelsen avses gälla i två år, men
redovisas för ett år i taget för att inte föregå riksdagens beslut om budget.

Utskriftsdatum: 2017-08-17
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19.

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
 17RK4-21 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 21/2017, Remissyttrandesamråd detaljplan Lenhovda 109:2 med flera Lenhovda samhälle, Uppvidinge
kommun


17RK4-22 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 22/2017, Remissyttrandesamråd detaljplan Södra Ljungskulle 6, Ljungby kommun



17RK4-23 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 23/2017, Remissyttrandegranskning detaljplan Berghem 1:24 med flera, Ljungby kommun



17RK8-22 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 22/2017. Transaktioner i
Pensionsportfölj



17RK8-23 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 23/2017. Transaktioner i
Kapitalförvaltningen



17RK17-2 FoU-chefens delegationsbeslut nr 2/2017. Fördelning av medel för
forskningsprojekt samt utvecklings- och förbättringsprojekt


5.(QKHWVFKHIHQYnUGVW|GGHOHJDWLRQVEHVOXWQU$YVNULYQLQJDYIRUGUDQ


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



17RK4-24 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 24/2017. Remissyttrande
detaljplan Åseda centrum, del av Åseda 12:1, Åseda samhälle (17RK1016)



17RK20-7 Enhetschefen vårdstöd delegationsbeslut nr 6/2017. Avskrivning av
fordran



17RK20-8 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 7/2017. Avskrivning av
fordran
Utskriftsdatum: 2017-08-17
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17RK20-9 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 8/2017.Beslut om kundförlust
där patienten/kunden avlidit och det saknas tillgångar i dödsboet



17RK4-25 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 25/2017. Remissyttrande
Aktualitetsprövning detaljplan Alvesta kommun (17RK1040)



17RK25-2 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 2/2017. Val av företrädande vid
årstämma för Almi Småland Invest AB



17RK25-3 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 3/2017. Val av ombud till
bolagstämma Öresundståg AB



17RK16-4 Regionjuristens delegationsbeslut nr 4/2017. Begäran om utlämnande av
handling (17RK1182) (Makulerad, rättelse. Se handling 17RK16-5)



17RK16-6 Regionjuristens delegationsbeslut nr 5/2017.Yttrande till
förvaltningsrätten i mål nr 2110-17 (17RK1151)



17RK16-5 Regionjuristens delegationsbeslut nr 4/2017. Begäran om utlämnande av
handling (17RK1182)



17RK4-26 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 26/2017. Remissyttrandesamråd detaljplan Axeln 1 med flera Alvesta samhälle, Alvesta kommun



17RK3-1 Kanslidirektörens delegationsbeslut nr 1/2017. Utlämnande av allmän
handling rörande Länstrafiken i Kronobergs upphandling Trafikupphandlingar LTK
2018-1



17RK16-7 Regionjuristens delegationsbeslut nr 6/2017. Yttrande i mål nr 2227-17
(17RK1222)



17RK8-24 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 24/2017. Mottagning av
delgivningskvitto från kronofogdemyndigheten, 22-104141-17



17RK4-27 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 27/2017. Yttrande över
detaljplan Klockaren 8 m.fl. Ljungby stad, Ljungby kommun (17RK1090)



17RK4-28 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 28/2017. Yttrande över
detaljplan Norrby 1:1, Öjaby, Växjö kommun (17RK1048)



17RK14-2 Planeringschefens delegationsbeslut nr 2/2017: Investeringar inom
medicinsk teknisk utrustning, inventarier och övrig utrustning enligt investeringsplan
2017



17RK14-3 Planeringschefens delegationsbeslut nr 3/2017: Investeringsbeslut gällande
medicinteknisk utrustning till Ljungby lasarett (testamenterade medel)

Utskriftsdatum: 2017-08-17
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17RK24-5 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 5/2017- Beslut om anställning och
lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2017-05-01-2017-04-30.



17RK36-17 Regiondirektörsbeslut nr 17/2017. Ställföreträdande regional
utvecklingsdirektör vid regional utvecklingsdirektörs frånvaro 2017-06-26 -- 2017-0629.



17RK8-25 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 25/2017. Transaktioner i
Kapital och Pensionsportföljen



17RK8-26 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 26/2017. Transaktioner i
Kapitalförvaltningen



17RK4-29 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 29/2017. Remissyttrande samråd detaljplan för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning), Älmhults
kommun (17RK1218)



17RK10-4 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 3/2017. Underrättelse om
varning enligt AB §11 (Se dnr 17RK1521)



17RK25-5 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 4/2017: Stämning gällande
skadestånd (Mål T2709-17), ansökan om stämning från Bergkvarabuss AB
(Trafikupphandling 2012-01)



17RK25-6 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 5/2017: Överprövning av
trafikupphandling 2018-01 Markaryds taxi och Autoservice AB /Region Kronoberg



17RK25-7 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 6/2017: Överprövning av
trafikupphandling 2018-01, förvaltningsrättens målnr 2506-17 Omnica AB/ Region
Kronoberg



17RK10-5 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 4/2017. Beslut om varning
enligt AB §11 (Se dnr 17RK1564)



17RK1-7 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 7/2017 - Yttrande i mål 162217, domare 10; Smith & Nephew Aktiebolag



17RK24-7 Chef inom respektive enhetsbeslut nr7 /2017- Beslut om anställning och
lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2017-07-01-2017-07-31



17RK24-6 Chef inom respektive enhetsbeslut nr6 /2017- Beslut om anställning och
lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2017-06-01-2017-05-30

Utskriftsdatum: 2017-08-17
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20.

Anmälningar för kännedom
Ärendet i korthet
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar
 16RK1371-7 Protokoll årsmöte Sydsvensk regionbildning ideell förening,
april 2016


16RK1371-6 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 201611-24



16RK1371-5 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 201610-07



16RK1371-4 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 201608-25



16RK1371-3 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 201605-25



16RK1371-2 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 201602-18



16RK1433-14 Beslut från Ljungby kommun angående Region Kronobergs
indelning i valkretsar.



15RK11-182 Entledigande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i
Kalmar



15RK11-181 Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i
Kristianstad



Ekonomirapporten maj 2017, Sveriges Kommuner och Landsting



17RK1519-1 Cirkulär 17:28 från Sveriges Kommuner och Landsting
samt Pacta

Utskriftsdatum: 2017-08-17
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Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om att
stärka arbetet med mänskliga rättigheter
Cirkulär 17:31 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta



17RK102-18 Protokoll från styrelsemöte 3/2017 med Kulturparken
Småland, 2017-06-09



Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33 om ändring i
semesterförläggningen för fem barnmorskor, cirkulär 17:34 från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pacta



Interimsavtal om skolkopiering, cirkulär 17:37 från Sveriges
Kommuner och Landsting



Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal omställning (TLO-KL),
Cirkulär 17:30 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta



17RK1550-1 Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen



16RK1433-13 Beslut från Växjö kommun angående Region Kronobergs
indelning i valkretsar



16RK1433-12 Beslut från Markaryds kommun angående Region
Kronobergs indelning i valkretsar



16RK1433-11 Alvesta kommuns yttrande över landstingens indelning i
valkretsar



16RK1433-9 Beslut från Uppvidinge kommun angående Region
Kronobergs indelning i valkretsar



16RK1433-8 Beslut från Lessebo kommun angående Region Kronobergs
indelning i valkretsar



17RK322-2



17RK134-12 Protokoll från sammanträde 2017-05-29

Rapport- Att nivåstrukturera nationell högspecialiserad vård



Cirkulär 17:38 - Arbetsrättsliga villkor vid upphandling



Cirkulär 17:39 - Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens
rekryterande arbete till grundläggande och gymnasial utbildning.

Utskriftsdatum: 2017-08-17
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Cirkulär 17:40 - Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda
verksamheter, Meddelarskyddslagen (2017:151)



Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s
förbunds

21.

Övriga beslutsärenden

22.

Övriga informationsärenden

Utskriftsdatum: 2017-08-17

Page 21 of 173

3
Svar på medborgarförslag - Alternativ till hemligt nummer
när sjukvården ringer 17RK881
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 205. Svar på medborgarförslag - Alternativ till hemligt nummer när
sjukvården ringer 17RK881

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt regiondirektören att tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste
mån inte visas som hemligt nummer samt
att därmed bifalla medborgarförslaget.
Sammanfattning
Leif Granath i Växjö har lämnat ett medborgarförslag angående telefonsamtal från hälsooch sjukvården. Eftersom det i mottagarens display visar hemligt nummer eller okänt
nummer föreslår förslagsställaren att samtal från hälso- och sjukvården visar varifrån
samtalet kommer, så att risken minskas att medborgare inte missar samtal från hälso- och
sjukvården alternativt inte svarar när uppringaren har okänt telefonnummer.
Regionfullmäktige beslöt § 76/17 att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen
för besvarande. I förslaget till yttrande påtalas att förslaget är positivt, men att det av
tekniska skäl inte är möjligt att genomföra det på det sätt som förslagsställaren föreslår.
Regionstyrelsen föreslås att uppdra åt regiondirektören att tillse att samtal från Region
Kronoberg i möjligaste mån inte visas som hemligt nummer och att därmed
anse förslaget som besvarat.
Yrkanden
Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas med föreslaget
uppdrag till regiondirektören.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Roland Gustbée och kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att uppdra åt regiondirektören att tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste
mån inte visas som hemligt nummer samt

Page
Page23
1 of 2
173

Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på medborgarförslag angående hemligt nummer
Medborgarförslag - Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer.

Paragrafen är justerad
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK881
Handläggare: Petra Larsson, Regionservice
Datum: 2017-05-03

Regionstyrelsen

Svar på medborgarförslag – Angående hemligt nummer
när sjukvården ringer

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att bifalla medborgarförslaget.
Att uppdra åt regiondirektören att tillse att samtal från Region Kronoberg i
möjligaste mån inte visas som hemligt nummer.

Sammanfattning
Leif Granath i Växjö har lämnat ett medborgarförslag angående telefonsamtal från
hälso- och sjukvården. Eftersom det i mottagarens display visar hemligt nummer
eller okänt nummer föreslår förslagsställaren att samtal från hälso- och sjukvården
visar varifrån samtalet kommer, så att risken minskas att medborgare inte missar
samtal från hälso- och sjukvården alternativt inte svarar när uppringaren har okänt
telefonnummer.
Regionfullmäktige beslöt § 76/17 att överlämna medborgarförslaget till
regionstyrelsen för besvarande. Regionstyrelsen föreslås besluta att samtal från
Region Kronoberg i möjligaste mån inte ska visas som hemligt nummer samt att
därmed bifalla medborgarförslaget.
Bakgrund
Regionservice har ansvar för Region Kronobergs telefoni och arbetar med
förbättringsåtgärder i syfte att erbjuda god service till invånare. Det är tyvärr inte
möjligt att visa text i displayen på det viset som förslagsställaren föreslår. Däremot
kan Region Kronoberg välja att visa upp telefonnummer vid samtal från
verksamheterna. Det är ett val verksamheter och medarbetare kan göra när de
beställer en anknytning och som även kan ändras vid en kontakt med Region
Kronobergs teleservice.
Det kan finnas flera skäl till att medarbetare och verksamheter inte vill visa sitt
telefonnummer, t ex av integritetsskäl gentemot patienterna.
Att visa Region Kronobergs huvudnummer (0470-58 80 00) är ingen framkomlig
väg. Det skulle generera många samtal som vår växel inte kommer att kunna
slussa vidare, då originalavsändaren är okänd.
Sida 1 av 2
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK881
Handläggare: Petra Larsson, Regionservice
Datum: 2017-05-03

I dagsläget ligger beslutet om att visa telefonnummer på varje verksamhet inom
Region Kronoberg.
Svar på medborgarförslag
Regionstyrelsen håller med förslagsställaren om att verksamhetens telefonnummer
i högre utsträckning bör kunna visas i mottagarens display, såvida inte särskilda
skäl för detta finns från Region Kronobergs sida.
Mot bakgrund av medborgarförslaget uppdrar regionstyrelsen åt regiondirektören
att tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste mån inte visas som hemligt
nummer och att medborgarförslaget därmed anses bifallet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Medborgarförslag från Leif Granath

Sida 2 av 2
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From:
Sent:
To:
Subject:

region@kronoberg.se
19 Apr 2017 09:52:38 +0200
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Medborgarförslag från webben

namn: Leif Granath
adress: Murmästarevägen 24, 352 61 Växjö
telefon: 0706221546
forslag: Hej!
Många med mig svarar oftast inte när telefonen visar hemligt nummer (alt. okänd). När man vet att samtal
väntas från sjukvården är det väl OK att svara. Dock om något skulle hända mig tror jag inte mina döttrar
skulle svara om det står Hemligt nummer.
Så till förslaget; Kontakta er telefonoperatör alt. växelleverantör och undersök om det istället går att få
något av följande exempel på alternativ;
- Sjukvården
- Lasarettet
- Vårdcentralen - X
- Etc
Mvh
//Leif
(granath.leif@telia.com)

Page 27 of 173

5
Informationsärende - Värdering av kollektivtrafikens
samhällsnytta i Kronobergs län 17RK1079
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 207. Informationsärende - Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i
Kronobergs län 17RK1079

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade 2016-04-07 att ge trafikdirektören i uppdrag att genomföra en
utredning angående kollektivtrafikens ekonomiska bidrag till samhällsnyttan. Efter
genomförd upphandling fick Trivector Traffic AB uppdraget att genomföra utredningen.
Trivector Traffic AB har 2017-05-29 lämnat rapporten Värdering av kollektivtrafikens
samhällsnytta i Kronobergs län. Rapportens beräkningsmodell visar att samhällsnyttan
för dagens kollektivtrafik i Kronobergs län uppgår till 433 miljoner kronor per år medan
samhällsnyttan för tillkommande kollektivtrafik enligt trafikförsörjningsprogrammet 2014
– 2025 uppgår till 85 miljoner kronor per år. Rapporten har avgränsats så att exempelvis
effekter på regional tillgänglighet, arbetsmarknad och sysselsättning inte finns med i
värderingen.
Trafiknämnden beslöt vid sammanträde den 22 juni 2017 att överlämna rapporten till
regionstyrelsen för information. Vid regionstyrelsens sammanträde den 22 augusti
redogör Kristoffer Levin från Trivector för rapporten.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Kristoffer Levin, Trivector Traffic AB, kl. 10.00-10.40
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Värdering av kollektivtrafiken samhällsnytta i Kronobergs län
Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs län
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1. Inledning

Trivector har fått i uppdrag av Region Kronoberg och Länstrafiken i Kronobergs
län att beräkna samhällsnyttan av kollektivtrafiken i länet. Beräkningar har gjorts
av:



Vilka nyttor dagens kollektivtrafik bidrar till, jämfört med om ingen
kollektivtrafik hade funnits i Kronobergs län.
Vilka nyttor som uppstår om kollektivtrafikresandet ökar med 3 % per år
2014-2025 (enligt mål i Trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg
2016-2025).

2. Metod för värdering och beräkning av
samhällsnytta

2.1 Värdering av resande i utrednings- och
jämförelsealternativ
Den här studien har utgått från den vägledning för att värdera och beräkna
kollektivtrafikens samhällsnytta som tagits fram av Svensk kollektivtrafik.1
Metoden har dock anpassats och kompletterats utifrån studiens syfte. Svensk
kollektivtrafiks vägledning är framtagen för att beräkna nyttan av en åtgärd
(förändringar av turtäthet, restid, bytesmöjligheter, avstånd till hållplatser eller typ
av färdmedel). I den här studien är det dock det totala resandet, givet alternativa
kollektivtrafikscenarier, som värderas.
Beräkningen av samhällsnyttan görs i två steg. I första skedet tas ett
utredningsalternativ (UA) och ett jämförelsealternativ (JA) fram. I både UA och
JA uppskattas persontransportarbete med buss och tåg, men också med bil, gång
1

Svensk kollektivtrafik, 2011. Kollektivtrafikens samhällsnytta - En vägledning.
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och cykel. Detta eftersom de olika trafikslagen har olika externa effekter. En
uppskattning görs också av vilken överflyttning som sker mellan bil, gång
respektive cykel och kollektivtrafik, i UA jämfört med JA.
I nästa steg görs en samhällsekonomisk värdering av resandets effekter på
trafiksäkerhet, miljö, folkhälsa och offentlig budget, i det här fallet med hjälp av
schablonvärden från Svensk kollektivtrafiks beräkningsmall. Beräkningsmallen
omfattar dock inte de folkhälsoeffekter som uppstår genom ökad gång eller
cykling. Därför har en beräkning av folkhälsoeffekter gjorts med hjälp av WHOs
värderingsverktyg HEAT och lagts till den sammanlagda värderingen.

2.2 Effekter som ingår (och inte ingår) i
värderingen
De värderade nyttor som ingår i studien kan sorteras in i tre typer:
producenteffekter, externa effekter och effekter på offentlig budget och beskrivs
närmare i nedanstående kapitel. I Svensk kollektivtrafiks beräkningsmall finns
också en fjärde typ av effekt med, det så kallade konsumentöverskottet.
Konsumentöverskottet speglar värdet av förbättrade resmöjligheter. Eftersom det i
denna studie inte görs någon värdering av en specifik åtgärd kan dock inte dessa
effekter värderas.
Det som också bör noteras är att det finns en lång rad effekter som, utöver de
tidigare nämnda folkhälsoeffekterna, inte ingår i den använda modellen och
därmed inte har inkluderats i den här studien. Bland dessa kan nämnas:




Effekter på regional tillgänglighet, arbetsmarknad och sysselsättning.
Sociala nyttor, exempelvis mervärde för personer som saknar körkort eller
tillgång till bil.
Resenärers tillkommande kostnader för inköp och drift av fordon.

3. Nyttan av dagens kollektivtrafik

3.1 Resor
Nuläge
2012 genomfördes en större resvaneundersökning för hela Småland. Underlag i
form av resor och personkilometer för olika färdmedel har hämtats från denna.
Enligt RVU-data gjordes 2012 23 000 kollektivtrafikresor per dag i Kronobergs
län, vilket utgör en marknadsandel på 6 %. Bilens marknadsandel var ca 2/3 av
antalet resor.
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Samtliga kollektivtrafikresor har en anslutningsresa med gång eller cykel. I
Sverige är det ca 95 % av alla kollektivtrafikresor som har en anslutningsresa med
gång samt ett litet antal som har en anslutningsresa med cykel (och en mycket liten
andel med bil). Anslutningsresorna till tåg är längre än anslutningsresorna till buss.
Antal resor och personkilometer med anslutningsresor med gång och cykel till
kollektivtrafik har i den här studien beräknats genom att multiplicera en
genomsnittlig reslängd till buss och tåg enligt RVU Sverige med antalet
kollektivtrafikresor från RVU Småland.

Beskrivning av scenariot utan kollektivtrafik
För att beräkna nyttan med kollektivtrafiken har vi i denna studie jämfört dagens
kollektivtrafikresande med ett scenario som innebär att ingen kollektivtrafik körs i
Kronobergs län. Detta scenario innebär att samtliga av de 240 000 resta
kilometrarna med kollektivtrafik flyttas över till bil. Scenariot innebär också att
alla anslutningsresor med gång eller cykel försvinner. Scenariot visar vad som
skulle ske med de samhällsekonomiska värderingarna om dagens
kollektivtrafiktrafikresande istället görs med bil.

3.2 Producenteffekter


Producenteffekter är trafikleverantörens intäkter och kostnader, förenklat
biljettintäkterna minus kostnaden för trafiken.

Nedan visas kostnader och intäkter för driften av kollektivtrafiken, hämtat från
Trafikförsörjningsprogrammet. Det senaste året med fastställt utfall, 2014, var
underskottet för driften i kollektivtrafiken 264 Mkr, vilket har använts som input
till beräkningarna av samhällsnyttan av dagens kollektivtrafik.
Tabell 1. Kostnader och intäkter för driften av kollektivtrafiken 2013-20152
2013
utfall

2014
utfall

2015
budget

Kostnader per år (Mkr)

-645,3

-701,3

-749,8

Linjetrafik tåg/buss

-408,2

-458,3

-500,2

Övriga kostnader

-237,1

-243,0

-249,6

Intäkter per år (Mkr)

413,5

437,4

458,3

Linjetrafik tåg/buss

234,8

252,8

267,6

Övriga intäkter

178,7

184,6

190,7

-231,8

-263,9

-291,5

58%

55%

53%

SUMMA NETTOKOSTNAD
Kostnadstäckningsgrad

2

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2015, totaltdiagrammet på s 54
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3.3 Externa effekter


Externa effekter är ett samlingsbegrepp för de effekter som trafiken
orsakar som drabbar resenären indirekt. Hit hör utsläpp, olyckor, slitage på
infrastruktur, buller och folkhälsoeffekter.

Tabellen nedan redovisar antaganden om personbilstrafikens och busstrafikens
externa kostnader per fordonskilometer. Uppgifterna är hämtade från Svensk
kollektivtrafiks vägledning, med undantag för värderingen av CO2-utsläpp från
kollektivtrafiken. Denna har antagits vara 0, eftersom all busstrafik i Kronobergs
län drivs på förnybara drivmedel. För beräkning av slitage och buller ingår
fordonskilometer med tåg och buss. För olyckor och emissioner ingår enbart buss.
Tabell 2. Värdering av externa effekter, uttryckt i kronor per fordonskilometer. Personbilsuppgifterna i
Svensk kollektivtrafiks värderingsmall är hämtade från VTI (2011). Busstrafikuppgifterna är
osäkra och är i mallen baserade på överslag utgående från personbilsuppgifterna. 3
Effekt

Biltrafik

Kollektivtrafik

Olyckor

0,19

0,19

CO2-emissioner

0,18

04

Övriga emissioner

0,05

0,15

Slitage

0,012

0,012

Buller

0,038

0,038

Uppgifterna kompletteras med folkhälsoeffekter som beräknas med hjälp av
WHOs HEAT (Health Economic Assessment Tool). Folkhälsoeffekterna omsätts i
nyckeltalet ”ekonomisk värdering av minskad dödlighet” och kan således relateras
till övriga externa effekter.
Antalet fordonskilometer med respektive trafikslag, vilket ligger till grund för
beräkningarna av de externa effekterna, redovisas i Tabell 3. Eftersom all RVUdata redovisas i personkilometer måste personkilometer med bil omsättas till
fordons-kilometer genom att anta att en genomsnittlig beläggningsgrad per resa på
1,2 personer. Samma mängd resande med kollektivtrafik ger därmed ett större
trafikarbete med bil och en ökning på totalen av antalet fordonskilometer jämfört
med nuläget. Data över fordonskilometer med buss och tåg har hämtats från
Länstrafiken Kronobergs län.
Tabell 3. Fordonskilometer med bil, buss och tåg, samt med anslutningsresor med gång eller cykel, med
dagens kollektivtrafik och om allt kollektivtrafikresande hade skett med bil. Nuläge avseende bil,
gång och cykel baseras på RVU Småland 2012 och RVU Sverige. Nuläge avseende buss och
tåg baseras på underlag från Länstrafiken i Kronobergs län 2014.

Bil (1 000 km)

Med dagens kollektivtrafik

Om allt kollektivtrafikresande
istället hade skett med bil

950 958

1 040 183

3

Svensk kollektivtrafik, 2011. Kollektivtrafikens samhällsnytta - En vägledning.

4

All kollektivtrafik i Kronobergs län antas köras med förnybara drivmedel och ger därmed inga utsläpp av koldioxid.
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Buss (1 000 km)

11 636

Tåg (1 000 km)

1 954

Anslutningsresor gång (1 000 km)

17 320

Anslutningsresor cykel (1 000 km)

738

Ingen
kollektivtrafik

Tabell 4. Externa effekter av dagens kollektivtrafik jämfört med om allt kollektivtrafikresande hade skett med
bil. Mätt i 1 000-tal kronor per år.
Med dagens
kollektivtrafik

Om allt
Differens
kollektivtrafikresande
istället hade skett
med bil

Olyckor

-180 682

-197 635

CO2-emissioner

-171 172

-187 233

Övriga emissioner

-47 548

-52 009

Slitage

-11 411

-12 482

Buller

-36 136

-39 527

-446 950

-488 886

Olyckor

-2 211

0

CO2-emissioner

0

0

Övriga emissioner

-1 745

0

Slitage*

-163

0

Buller*

-516

0

-4 636

0

-4 636

622 142

0

622 142

170 556

-488 886

659 442

Externa effekter bil, kkr/år

Summa

41 936

Externa effekter kollektivtrafik, kkr/år

Summa
Folkhälsoeffekter av anslutningsresor
med gång och cykel, kkr/år
Ekonomisk värdering av minskad dödlighet
Externa effekter totalt, kkr/år
Summa

* inkl. tåg
I Tabell 4 redovisas de externa effekterna av dagens kollektivtrafik samt av
scenariot ”utan kollektivtrafik”. Differensen däremellan är ett mått på de externa
nyttor som dagens kollektivtrafik bidrar till, jämfört med om allt
kollektivtrafikresande hade skett med bil.
Det kan konstateras att kollektivtrafiken i Kronobergs län bidrar till positiva
externa nyttor. Den största orsaken till detta är kollektivtrafikens effekter på ökad
fysisk aktivitet (anslutningsresor med gång och cykel), som värderas mycket högt.
De externa effekterna av minskat bilresande är positiva, men värderas i
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sammanhanget som relativt små. Bland dessa effekter är CO2-emissioner och
olyckor de som är mest framträdande.

3.4 Effekter på offentlig budget


Effekter på den offentliga budgeten består av förändrade skatteintäkter.

Bil- och busstrafik betalar bränsleskatter, och biljetter är belagda med moms (se
Tabell 5).
Tabell 5. Värdering av effekter på offentlig budget5

Precis som för de externa effekterna (se kapitel 3.3.) redovisas här effekter på
offentlig budget av nuläget samt av scenariot ”utan kollektivtrafik”, där
differensen är ett mått på de effekter som dagens kollektivtrafik bidrar till, jämfört
med om allt kollektivtrafikresande hade skett med bil. Effekterna är i detta fall
negativa, vilket beror på att den minskade biltrafiken leder till lägre
bränsleskatteintäkter (se Tabell 6).
Tabell 6. Effekter på skatteintäkter av dagens kollektivtrafik jämfört med om allt kollektivtrafikresande hade
skett med bil. Mätt i 1 000-tal kronor per år.

Bränsleskatteintäkter, bil (kkr)

Med dagens
kollektivtrafik

Om allt
kollektivtrafikresande
istället hade skett med
bil

Differens

399 402

436 877

-37 475

Bränsleskatteintäkter, buss (kkr) 14 661

0

14 661

Moms på biljettintäkt (kkr)

14 289

0

14 289

Summa

428 352

436 877

-8 525

5

Svensk kollektivtrafik, 2011. Kollektivtrafikens samhällsnytta - En vägledning.
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4. Nyttan av resandeökning till 2025
enligt mål i
Trafikförsörjningsprogrammet

4.1 Beskrivning av scenariot baserat på mål i
Trafikförsörjningsprogrammet
I Trafikförsörjningsprogrammet finns ett mål om att resandet med
kollektivtrafiken ska öka med 3 % per år till 2025. Målet motsvarar, med RVUmått mätt, en ökning av kollektivtrafikens marknadsandel från 7,5 % till ca 10,5 %
av motoriserade transporter (mätt i personkilometer).6
I scenariot antas att samtliga tillkommande kollektivtrafikresor tas från bil och att
ingen överflyttning sker från gång eller cykel. Alltså ökar marknadsandelen för
kollektivtrafiken (av persontransportarbetet) med ca 3 procentenheter.

4.2 Producenteffekter


Producenteffekter är trafikleverantörens intäkter och kostnader, förenklat
biljettintäkterna minus kostnaden för trafiken.

Producenteffekter beräknas med hjälp av en prognos i
Trafikförsörjningsprogrammet för nettokostnadsökningar och intäktsökningar för
tillkommande trafik under perioden 2014-2025. Kostnadsökningarna
prognosticeras till 108 Mkr medan de ökade biljettintäkterna (som en följd av det
ökade resandet) prognosticeras till 55 Mkr. I de ökade kostnaderna till 2025 ingår
enbart nettokostnaderna för utveckling av ny trafik och inte övriga kostnader för
kollektivtrafiken.7

4.3 Externa effekter


Externa effekter är ett samlingsbegrepp för de effekter som trafiken
orsakar som drabbar resenären indirekt. Hit hör utsläpp, olyckor, slitage på
infrastruktur, buller och folkhälsoeffekter.

6

Målet i Trafikförsörjningsprogrammet uttrycks som att resandet ska öka med 3 % år, vilket antas motsvara en ökning av
kollektivtrafikens marknadsandel från 11,4 % idag till 13,5 % 2025. Marknadsandelen, så som den uttrycks i
Trafikförsörjningsprogrammet, baseras på Kollektivtrafikbarometerns mätningar och är högre än i RVU Småland. I den här
studien har dock färdmedelsandelarna räknats om till RVU-mått. Förändringen i marknadsandel är under förutsättning att det
sker en fortsatt ökning av persontransportarbetet motsvarande de senaste årens trafiktillväxt, vilket i beräkningarna omsatts till
en årlig ökning av reslängd per person och dag på 0,5.
7

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2015
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Tillkommande fordonskilometer till 2025 med respektive trafikslag, vilket ligger
till grund för beräkningarna av de externa effekterna, redovisas i Tabell 7.Tabell 3
Anslutningsresorna med gång och cykel ökar på grund av fler kollektivtrafikresor.
Ett antagande har gjorts att antalet km med gång respektive cykel är detsamma för
varje kollektivtrafikresa som idag (se avsnitt 3.1). Prognos för tillkommande
fordons-kilometer med buss har hämtats från Länstrafiken Kronobergs län. För
tillkommande fordonskilometer med tåg har Trivector gjort en uppskattning
utifrån beräknade nettokostnadsökningar, baserat på antagandet att
beläggningsgraden i tågen är oförändrad.
Tabell 7. Tillkommande fordonskilometer med bil, buss och tåg, samt med anslutningsresor med gång eller
cykel, mätt i 1 000-tal km per år.
Tillkommande
fordonskilometer 2014-2025
Bil (1 000 km)

-36 805

Buss (1 000 km)

1 694

Tåg (1 000 km)

1 000

Anslutningsresor gång (1 000 km)

4 020

Anslutningsresor cykel (1 000 km)

395

Tabell 8. Externa effekter per år, av tillkommande kollektivtrafikresor 2014-2025, mätt i 1 000-tals kronor per
år.
Nyttan av tillkommande
kollektivtrafikresor 2014-2025
Externa effekter bil, kkr/år
Olyckor

6 993

CO2-emissioner

6 625

Övriga emissioner

1 840

Slitage

442

Buller

1 399

Summa

17 298

Externa effekter kollektivtrafik, kkr/år
Olyckor

-322

CO2-emissioner

0

Övriga emissioner

-254

Slitage

-32

Buller

-102

Summa

-711

Folkhälsoeffekter av anslutningsresor med gång
och cykel, kkr/år
Ekonomisk värdering av minskad dödlighet

131 572

Externa effekter totalt, kkr/år
Summa

148 160
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Precis som för värderingarna av dagens kollektivtrafik är det folkhälsoeffekterna
som tydligast framträder vad gäller externa effekter och som ger den största
andelen av nyttan av tillkommande resor, se Tabell 8.

4.4 Effekter på offentlig budget


Effekter på den offentliga budgeten består av förändrade skatteintäkter.

Här ingår ökad drivmedelsskatt från kollektivtrafiken och minskad drivmedelsskatt
från biltrafiken. Minskat bilresande ger lägre bränsleskatteintäkter. Det
tillkommande kollektivtrafikresandet ger totalt sett negativa effekter på offentlig
budget, men i jämförelse med de externa effekterna är det en försumbar post.
Tabell 9. Effekter på offentlig budget av tillkommande kollektivtrafikresor 2014-2025, 1 000-tals kronor per
år.
Nyttan av tillkommande
kollektivtrafikresor 2014-2025
Bränsleskatteintäkter, bil (kkr)

-15 458

Bränsleskatteintäkter, buss (kkr)

2 134

Moms på biljettintäkt (kkr)

3 300

Summa (kkr)

-10 024

5. Slutsatser och kommentarer

Ovan redovisade beräkningar visar att kollektivtrafiken i Kronobergs län bedöms
ge en positiv nytta för samhället, jämfört med om dagens kollektivtrafik istället
hade utförts med bil. Den största orsaken till detta är att kollektivtrafikens effekter
på ökad fysisk aktivitet värderas mycket högt.
Även värderingen av det nytillkommande kollektivtrafikresandet till 2025, enligt
mål i Trafikförsörjningsprogrammet, ger ett samhällsekonomiskt nettotillskott. De
företagsekonomiska kostnaderna för tillkommande trafik överväger intäkterna,
vilket ger ett företagsekonomiskt minus. Men resandeökningen på 3 % per år,
enligt det uppsatta målet, leder till positiva externa effekter, främst
folkhälsoeffekter.
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Tabell 10. Sammanvägd samhällsekonomisk nytta av dagens kollektivtrafik och av tillkommande
kollektrafikresor 2014-2025, mätt i 1 000-tal kronor per år.

RESULTAT

Nyttan av
dagens kollektivtrafik

Nyttan av tillkommande
kollektrafikresor 2014.2025

-455 910

-108 000

238 142

55 000

-217 768

-53 000

659 442

148 160

Externa effekter biltrafik

41 936

17 298

Externa effekter kollektivtrafik

-4 636

-711

Folkhälsoeffekter gång&cykel

622 142

131 572

-8 525

-10 024

-37 475

-15 458

Bränsleskatteintäkter, buss

14 661

2 134

Moms på biljettintäkt

14 289

3 300

433 149

85 136

Företagsekonomiska effekter
Kostnad
Intäkter (exkl. moms)
Företagsekonomiskt netto

Externa effekter

Offentlig budget
Bränsleskatteintäkter, bil

Samhällsekonomiskt netto

Som en följd av att folkhälsoeffekterna har så stor betydelse för samhällsnyttan är
det av stor vikt att ett ökat kollektivtrafikresande sker på bekostnad av resor med
bil och inte av resor med gång eller cykel. Det krävs enbart en liten överflyttning
från aktiva transporter (gång och cykel) till kollektivtrafik för att de positiva
externa effekterna av den minskade biltrafiken helt ska raderas av ut av de
minskade nyttor som skapas av minskad fysisk aktivitet. Redan om 30 % av
kollektivtrafikresorna istället görs med gång eller cykel är samhällsnyttan utan
kollektivtrafik lika hög som med dagens kollektivtrafik. I Skåne finns det, som
jämförelse, högt satta politiska mål om att öka kollektivtrafikresandet. Det finns
också ett ställningstagande från Region Skånes sida om att kollektivtrafikresor ska
tas från bil. Beräkningar med HEAT visar att, om dessa mål infrias, skulle det ge
en samhällsekonomisk nytta av ökad fysisk aktivitet i miljardbelopp.
Kronobergs län står inför stora investeringar under de kommande åren, bland annat
i form av investeringar i fordon. Om dessa tas med i beräkningen, vid sidan om
nettokostnadsökningarna för den nya trafiken som beräknats i scenario 2,
uppskattas kollektivtrafikens årliga underskott att öka med ca 200 Mkr fram till
20258. För att det företagsekonomiska underskottet ska kunna betala tillbaka sig
samhällsekonomiskt krävs det att kollektivtrafikresandet ökar mer än enligt målet i
Trafikförsörjningsprogrammet och att det ökade resandet tas från bil. Här skulle en
8

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2015, totaltdiagrammet på s 54
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satsning på stärkta kopplingar mellan kollektivtrafik och gång/cykel kunna ge både
ett ökat underlag till kollektivtrafikresande samt en hög samhällsekonomisk nytta.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1079
Handläggare: Ulf Petersson
Datum: 2017-07-06

Regionstyrelsen

Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i
Kronobergs län

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen protokollet.

Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade den 7 april 2016 att uppdra åt trafikdirektören
genomföra en utredning över kollektivtrafikens ekonomiska bidrag till
samhällsnyttan. Efter upphandling fick Trivector Traffic AB uppdraget att
genomföra utredningen.
Trivector Traffic AB lämnade den 29 maj 2017 rapporten Värdering av
kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs län. Rapportens beräkningsmodell
visar att samhällsnyttan för dagens kollektivtrafik i Kronobergs län uppgår till 433
miljoner kronor per år medan samhällsnyttan för tillkommande kollektivtrafik
enligt trafikförsörjningsprogrammet 2014 – 2025 uppgår till 85 miljoner kronor
per år.
Rapporten har avgränsats så att exempelvis effekter på regional tillgänglighet,
arbetsmarknad och sysselsättning inte finns med i värderingen.
Trafiknämnden beslutade den 22 juni 2017 att överlämna rapporten till
regionstyrelsen. Vid regionstyrelsens sammanträde redogör Kristoffer Levin från
Trivector för rapporten.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs län,
Trivector Traffic AB
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 208. Månadsrapport maj 2017 för Region Kronoberg 17RK106

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadssammandrag maj 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj 2017 ett resultat före
finansnetto på 9 mnkr, vilket är 30 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott
på 18 mnkr, regionens resultat för perioden blir därigenom ett överskott på 27 mnkr.
Helårsprognosen, från delårsrapporten efter mars, är ett nollresultat.
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat försämras med 32 mnkr och uppgår efter maj
ackumulerat till -95 mnkr. Maj blev en kostnadsmässigt tyngre månad än april med
underskott för såväl läkemedel som material och övriga kostnader. Till detta kommer den
besvärliga bemanningssituationen med hyrpersonal som tynger resultatet. Kostnaden för
hyrpersonal var 18 mnkr i maj och uppgår ackumulerat till 86 mnkr, vilket är 66 mnkr
mer än budgeterat. Förslag till åtgärder motsvarande 60 mnkr har tagits fram för beslut
av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett årsresultat på -130 mnkr.
Trafiknämndens redovisar för perioden ett resultat som är knappt 11 mnkr bättre än
budget. Överskottet förklaras främst av positiva avvikelser för Teknik och omkostnader,
Krösatåg Nord och Öresundståg. För Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna
till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För
underhållskostnaderna gäller ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 2017-07-01.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisar
tillsammans ett överskott på 5,3 mnkr. Överskottet beror främst på att läkarbristen leder
till lägre produktion inom Vårdval hud, färre hembesök och att rekryteringen av mobila
läkare till Ljungby ännu inte lyckats. AT-ST ersättningen redovisar ett underskott på 1,4
mnkr som beror på att PRC har anställt fler ST-läkare för att kunna möta läkarvakanser.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 35 mnkr bättre än budget. Under
regionstyrelsen redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt
Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är bättre än
budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre pensionskostnader och att
regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt.
Övriga nämnder redovisar efter maj endast mindre resultatavvikelser i förhållande till
budget.
För finansieringen, exklusive finansnetto, redovisas efter maj ett utfall som är 11 mnkr
bättre än budget. Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är
lägre till följd av att skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för

Page
Page45
1 of 2
173

Protokollsutdrag
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skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet från utjämningssystemet och generella
statsbidrag är högre än budgeterat.
Finansnettot redovisar en positiv avvikelse på 28 mnkr i förhållande till budget till följd
av reavinster från försäljningar av värdepapper.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna månadssammandrag maj 2017 för Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Månadssammandrag maj 2017 Region Kronoberg
Månadssammandrag maj 2017

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK106
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-06-16

Regionstyrelsen

Månadssammandrag maj 2017 Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag maj 2017 för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj 2017 ett resultat före
finansnetto på 9 mnkr, vilket är 30 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett
överskott på 18 mnkr, regionens resultat för perioden blir därigenom ett överskott
på 27 mnkr. Helårsprognosen, från delårsrapporten efter mars, är ett nollresultat.
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat försämras med 32 mnkr och uppgår efter
maj ackumulerat till -95 mnkr. Maj blev en kostnadsmässigt tyngre månad än april
med underskott för såväl läkemedel som material och övriga kostnader. Till detta
kommer den besvärliga bemanningssituationen med hyrpersonal som tynger
resultatet. Kostnaden för hyrpersonal var 18 mnkr i maj och uppgår ackumulerat
till 86 mnkr, vilket är 66 mnkr mer än budgeterat. Förslag till åtgärder motsvarande
60 mnkr har tagits fram för beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att
nå ett årsresultat på -130 mnkr.
Trafiknämndens redovisar för perioden ett resultat som är knappt 11 mnkr bättre
än budget. Överskottet förklaras främst av positiva avvikelser för Teknik och
omkostnader, Krösatåg Nord och Öresundståg. För Öresundståg är det
framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna
som ligger lägre än budget. För underhållskostnaderna gäller ett nytt avtal med
högre kostnadsnivå från 2017-07-01.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd
redovisar tillsammans ett överskott på 5,3 mnkr. Överskottet beror främst på att
läkarbristen leder till lägre produktion inom Vårdval hud, färre hembesök och att
rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. AT-ST ersättningen
redovisar ett underskott på 1,4 mnkr som beror på att PRC har anställt fler STläkare för att kunna möta läkarvakanser.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 35 mnkr bättre än budget. Under
regionstyrelsen redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt
Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är
bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre
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Diarienr: 17RK106
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2017-06-16

pensionskostnader och att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad
takt.
Övriga nämnder redovisar efter maj endast mindre resultatavvikelser i förhållande
till budget.
För finansieringen, exklusive finansnetto, redovisas efter maj ett utfall som är 11
mnkr bättre än budget. Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att
skatteutfallet är lägre till följd av att skatteprognosen försämrats. Den negativa
avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet från
utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat.
Finansnettot redovisar en positiv avvikelse på 28 mnkr i förhållande till budget till
följd av reavinster från försäljningar av värdepapper.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Månadssammandrag maj 2017 Region Kronoberg
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Region Kronoberg
Resultat per nämnd/verksamhetsområde för perioden januari – maj
2017.
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och
sjukvårdsnämnd*

Utfall
jan-maj
2017

Budget
jan-maj
2017

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

-1 742

-1 647

-95

-3 853

-3 845

-3 975

-130

-120

-131

11

-286

-319

-308

11

Regional
utvecklingsnämnd

-23

-24

1

-52

-56

-56

0

Kulturnämnd

-22

-23

1

-52

-56

-56

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-4

-5

1

-7

-11

-11

0

Vårdval och
tandvårdsstöd

-417

-423

5

-989

-1 019

-1 015

4

Regionstyrelsen*

-168

-202

35

-369

-357

-351

7

Verksamhetens
nettokostnad

-2 496

-2 455

-41

-5 608

-5 663

-5 771

-108

1 959

1 977

-17

4 433

4 555

4 515

-40

546

517

29

1 227

1 192

1 257

65

9

39

-30

52

84

1

-83

Finansnetto

18

-10

28

22

-22

-1

21

Resultat

27

29

-2

74

62

0

-62

Trafiknämnd

Skatteintäkter
Statsbidrag
Resultat före
finansnetto

* Resursenheten, Larmtjänst och RAKEL, som tidigare redovisats under Hälso- och sjukvårdsnämnden, har fr.o.m. 2017
flyttats till Regionstyrelsen

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj ett resultat före finansnetto på 9 mnkr
vilket är 30 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 18 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 27 mnkr. Helårsprognosen, från delårsrapporten efter mars, är
ett nollresultat.
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat försämras med 32 mnkr och uppgår efter maj ackumulerat till
-95 mnkr. Maj blev en kostnadsmässigt tyngre månad än april för hälso- och sjukvården med
underskott för såväl läkemedel som material och övriga kostnader. Förändring av semesterlöneskuld
påverkar månadsresultatet negativt med knappt 5 mnkr och ackumulerat med 15 mnkr, konsekvensen
för årsresultatet är dock svårbedömd. Till detta kommer den besvärliga bemanningssituationen med
hyrpersonal som tynger resultatet. Kostnaden för hyrpersonal var 18 mnkr i maj och uppgår
ackumulerat till 86 mnkr vilket är 66 mnkr mer än budgeterat. Utfallet ligger i linje med den lämnade
prognosen på -190 mnkr. Förslag till åtgärder motsvarande 60 mnkr har tagits fram för beslut av Hälsooch sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett årsresultat på -130 mnkr.
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Trafiknämndens redovisar för perioden ett resultat som är knappt 11 mnkr bättre än budget. Överskottet förklaras främst av positiva avvikelser för Teknik och omkostnader, Krösatåg Nord och
Öresundståg. För Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt
underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För underhållskostnaderna gäller ett nytt avtal med
högre kostnadsnivå från 2017-07-01. Avstängningen av ett spår på södra Stambanan under drygt två
månader april – juni har i första hand fått negativa effekter på Krösatåg Syd men även Öresundstågtrafiken har drabbats. I Växjö stadstrafik har den förlängda vintertidtabellen gett ökade intäkter.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisar tillsammans ett
överskott på 5,3 mnkr. Överskottet beror främst på att läkarbristen leder till lägre produktion inom
Vårdval hud, färre hembesök och att rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. ATST ersättningen redovisar ett underskott på 1,4 mnkr som beror på att PRC har anställt fler ST-läkare
för att kunna möta läkarvakanser.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 35 mnkr bättre än budget. Under Regionstyrelsen redovisas
Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra
enheterna visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av
lägre pensionskostnader och att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt.
Övriga nämnder redovisar efter maj endast mindre resultatavvikelser i förhållande till budget. Utfall per
nämnd kommenteras utförligare i respektive nämnds månadssammandrag nedan.
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Resultatuppföljning för perioden januari - maj 2017
(mnkr)

Utfall
jan-maj
2017

Budget
jan-maj
2017

Utfall
jan-maj
2016

Avvikelse

Förändring
utfall %

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

292

287

5

279

4,6%

647

648

1

Sålda tjänster

175

181

-6

175

0,3%

436

415

-21

Övriga intäkter

152

124

28

165

-7,9%

294

329

35

Summa intäkter

619

592

27

619

0,1%

1 377

1 391

14

-1 593

-1 615

22

-1 495

6,6%

-3 639

-3 602

37

-87

-20

-67

-57

52,1%

-47

-191

-144

Köpt vård

-185

-188

4

-189

-2,6%

-452

-468

-16

Offentligt finansierad
privat vård

-111

-111

0

-108

2,8%

-256

-256

0

Trafik

-338

-334

-4

-314

7,7%

-770

-763

7

Läkemedel

-285

-276

-9

-273

4,5%

-663

-670

-7

Övriga kostnader

-432

-421

-11

-408

5,8%

-1 015

-998

17

-85

-83

-2

-85

0,0%

-197

-214

-17

Summa kostnader

-3 116

-3 048

-68

-2 930

6,3%

-7 040

-7 162

-122

Verksamhetens
nettokostnad

-2 496

-2 455

-41

-2 311

8,0%

-5 663

-5 771

-108

1 959

1 977

-17

1 863

0

4 555

4 515

-40

546

517

29

487

0

1 192

1 257

65

9

39

-30

39

0

84

1

-83

Finansnetto

18

-10

28

5

-22

-1

21

Resultat

27

29

-2

44

62

0

-62

Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal

Avskrivningar

Skatteintäkter
Statsbidrag
Resultat före
finansnetto

Intäktssidan visar ett överskott vilket främst förklaras av att specialdestinerade statsbidrag faller ut med
högre belopp än budgeterat.
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro Överskottet
avseende personalkostnader förmår dock inte matcha de höga kostnaderna för hyrpersonal, som
ackumulerat uppgår till 87 mnkr, att jämföra med 57 mnkr efter maj 2016. På centrumnivå står PRC
och KBC för de högsta kostnaderna. Månadsutfallet för hyrläkare är i paritet med slutet av 2016, medan
hyrsjuksköterskor ökar till en nivå som motsvarar ackumulerat utfall t o m november 2016.
Vuxenpsykiatrin redovisar höga kostnader för hyrläkare, men ändå en minskning jämfört med maj 2016
med 1,2 mnkr eller 13 %, vilket är i linje med planen för utfasning. I genomsnitt är det efter maj ca 49
hyrläkare anlitade, vilket är 10 fler än maj 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 23
efter maj 2016 till 51 efter maj 2017.
Läkemedelskostnaderna redovisar ett överskridande efter fem månader med tyngpunkten i maj-utfallet.
Ökningstakten är högre än prognostiserat och kan främst hänföras till förskrivna läkemedel för
behandling av reumatoid artrit, cancer, diabetes, blodproppsförebyggande och för att stoppa blödningar
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Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är lägre till följd av att
skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet
från utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat.
Den positiva avvikelsen avseende finansnettot förklaras av reavinster från försäljning av värdepapper

Utveckling månatlig kostnad för sjuklön, övertid och hyrpersonal
25 000 000
20 000 000
15 000 000
Hyrpersonal
Övertid
Sjuklön

10 000 000
5 000 000
-

Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt och något trendbrott i denna utveckling
kan ännu inte ses. Månadsutfallet i april har påverkats av färre vardagar. Kostnaden för hyrpersonal har
ökat med över 50 % de fem första månaderna 2017 jämfört med samma period 2016.
Helårsprognos
Prognosen för helåret, från delårsrapporten efter mars, är ett nollresultat vilket är 62 mnkr sämre än det
budgeterade resultatet. Prognosen inkluderar effekt på 60 mnkr från det åtgärdsprogram som har tagits
fram för beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden. En ny prognos kommer att tas fram till
delårsrapporten efter augusti.
Den negativa avvikelsen förklaras till största delen av höga kostnader för hyrpersonal inom hälso- och
sjukvården. Övriga intäkter prognosticeras ge ett överskott vilket främst förklaras av ett högre utfall än
budgeterat för specialdestinerade statsbidrag. Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd
av vakanser och frånvaro. Stora investeringar inom MT och IT gör att kostnaden för avskrivningar
beräknas blir högre än budgeterat.
Senaste skatteprognosen från 27 april ger ett skatteutfall som är 40 mnkr lägre än vad som budgeterats.
Den försämrade skatteprognosen balanseras upp av att utfallet från utjämningssystemet och generella
statsbidrag beräknas bli 65 mnkr högre än budget, inkluderat att överenskommelsen avseende
läkemedelsförmånen blev 54 mnkr bättre än budgeterat.
Finansnettot förväntas bli 21 mnkr bättre än budget till följd av reavinster på försäljningar av
värdepapper inom överlikviditets- och pensionsförvaltningen.
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Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 8,0 % under de fem första månaderna 2017 jämfört med utfallet samma
period 2016. Finansieringen har under motsvarande period ökat med 6,6 %.
8,0%

7,6%

7,3%

7,3%

7,0%

6,3%

6,5%

6,0%
5,0%

4,9%

4,0%

3,7%

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

4,3%

4,5%

4,3%

2,0%
0,4%

0,0%
2012

2013
Nettokostnad

2014
2015
2016
Skatter o generella statsbidrag

prognos 2017

Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2017 på 6,5 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 4,9 % jämfört med föregående år.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.

Nyckeltal

Resultatmål*
enligt balanskravet

Nuläge maj
2017

Prognos/
bedömning

Mål 2017

Långsiktigt
mål

1,1% (27 mnkr)

0,0% (0 mnkr)

1,1% (62 mnkr)

1%

*Årets resultat i förhållande till summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2017

Region Kronoberg totalt

JANUARI – MAJ 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,9

6,6

3,3

5,6

6,1

3,9

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron ökar i jämförelse med samma period föregående år. Kvinnornas sjukfrånvaro
ökar samtidigt som männens sjukfrånvaro minskar.
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Tillgänglighetsstatistik
Läkarbesök inom planerad specialiserad vård*

*Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl medicinskt
orsakad väntan och patientvald väntan)

Behandling inom specialiserad vård *

*Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl medicinskt
orsakad väntan och patientvald väntan)

Övrigt


Ny skatteunderlagsprognos från SKL den 17 augusti



Ny prognos för pensionskostnaderna från Skandia den 31 augusti.
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Regionstyrelsen
Resultat

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - MAJ 2017

HELÅR 2017

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

0

-1

1

-4

2

2

0

Regionstaben

-53

-55

2

-114

-125

-124

0

Regiongemensamt

-102

-131

29

-219

-197

-193

4

Summa

-154

-187

32

-337

-320

-315

5

-376

-378

3

-898

-915

-915

0

-6

-9

2

-13

-20

-15

5

-36

-36

0

-78

-84

-85

-1

-417

-423

5

-989

-1 019

-1 015

4

Förtroendemannaorganisationen

-13

-16

3

-33

-37

-35

2

Summa
förtroendemannaorganisation

-13

-16

3

-33

-37

-35

2

-585

-625

40

-1 358

-1 377

-1 366

11

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud
Barntandvård och
särskilt
tandvårdsstöd
Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

Verksamhetens
nettokostnad

Kommentar:
Regionservice redovisar ett resultat som är 1,4 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva
budgetavvikelsen beror främst på vakanser inom IT och Fastigheter samt lägre energikostnader.
Regionstabens resultat är 2 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras av vakanser och
tjänstledigheter.
Regiongemensamt redovisar för perioden ett resultat som är 29 mnkr bättre än budget. Avvikelsen
förklaras till största delen av lägre pensionskostnader och att regiongemensamma medel inte förbrukats
i budgeterad takt.
Vårdval primärvård redovisar ett överskott på 2,7 mnkr vilket främst beror på att läkarbristen leder till
färre hembesök och att rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. Återbetalningar
från PSC till följd av att den integrerade missbruksmottagningen inte kommit igång ännu bidrar också
till det positiva resultatet. Resultatet påverkas negativt av att AT-ST ersättningen går med ett underskott
på 1,4 mnkr till följd av att PRC har anställt fler ST-läkare för att kunna möta läkarvakanser.
Vårdval hud redovisar ett på ett överskott på 2,3 mnkr vilket förklaras av vakanta läkartjänster som gör
att produktionen är lägre än budgeterat samt att det inte utgår något bidrag till ST-läkare.
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Barntandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar tillsammans ett överskott på 0,3 mnkr. Särskilt
tandvårdsstöd redovisar ett överskott på 0,9 mnkr medans barntandvården redovisar ett underskott till
följd av att införandet av fri tandvård för 20-21 -åringarna inte kompenserats fullt ut i budgeten.
Förtroendemannaorganisationen redovisar för perioden ett överskott på 2,6 mnkr vilket främst beror
på vakanser och att kostnaden för arvode till förtroendemän är lägre än budgeterat.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2017

JANUARI – MAJ 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Regionservice

5,6

6,7

4,0

6,7

8,2

4,5

Regionstaben

3,5

3,6

3,1

2,1

1,3

4,2

Regionstyrelsen totalt

5,7

6,4

4,4

5,8

6,0

5,4

Kommentar:
Regionservice har sänkt sin långa sjukfrånvaro, däremot har den korta ökat något. Regionstabens
ökning beror på att den långa sjukfrånvaron ökat.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat försämras med 32 mnkr och uppgår efter maj ackumulerat till
-95 mnkr. Resultatet inkluderar engångskostnader för korrigering av en felbokning och avgångsvederlag
med sammanlagt -7,7 mnkr. Maj är en kostnadsmässigt tyngre månad än april med underskott för såväl
läkemedel som material och övriga kostnader. Förändring av semesterlöneskuld påverkar månadsresultatet negativt med knappt 5 mnkr och ackumulerat med 15 mnkr, konsekvensen för årsresultatet är
dock svårbedömd. Till detta kommer den besvärliga bemanningssituationen med hyrpersonal som
tynger resultatet. Rullande tolvmånadersresultatet försämras och uppgår till -121 mnkr. Verksamhetens
bruttokostnad ökar med 139 mnkr (5,7 %) medan bruttokostnadsbudgeten ökar med 142 mnkr (6,1 %).
Utfallet ligger i linje med den lämnade prognosen på -190 mnkr. Förslag till åtgärder motsvarande 60
mnkr har tagits fram för beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett årsresultat på -130
mnkr. När beslut fattats kommer åtgärdena att arbetas in i prognosen på kontonivå för respektive
centrum. Avgörande faktorer är förmågan att rekrytera egen och fasa ut hyrpersonal,
kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid svårbedömda köpta vården.

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

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2017
Diff

jan-maj

Budget

Diff

Årsbudget

Prognos

2017

Helår

Intäkter
Patientavgifter

14,3

14,5

-0,2

68,3

70,3

-1,9

160

-1,5

Såld vård inkl tandvård

56,1

54,6

1,5

268,5

269,6

-1,0

646

0,0

Landstingsersättning

331,6

331,5

0,1

1 638,2

1 638,2

0,0

3 838

0,0

Övriga intäkter

103,5

100,0

3,5

514,4

500,1

14,3

1 195

35,1

Summa intäkter

505,5

500,6

4,9

2 489,4

2 478,1

11,3

5 839

33,6

-268,0

-264,4

-3,7

-1 288,1

-1 300,1

11,9

-3 001

30,7

-18,1

-4,0

-14,1

-85,7

-19,6

-66,1

-47

-144,0

-286,2

-268,4

-17,8

-1 373,8

-1 319,7

-54,1

-3 048

-113,3

Köpt vård

-52,4

-49,8

-2,6

-257,1

-249,4

-7,8

-597

-40,7

Läkemedel

-57,3

-51,2

-6,1

-264,1

-255,9

-8,1

-614

-6,6

Medicinsk service

-26,4

-23,8

-2,6

-127,8

-119,1

-8,7

-286

-16,9

Medicinskt och övrigt
material

-27,4

-24,1

-3,3

-135,8

-119,7

-16,1

-288

-21,4

Övriga kostnader

-82,0

-77,8

-4,1

-397,8

-386,1

-11,8

-925

-22,4

Avskrivningar och
internränta

-7,1

-6,9

-0,2

-35,8

-34,6

-1,1

-83

-3,1

-538,8

-502,1

-36,8

-2 592,3

-2 484,6

-107,7

-5 840

-224,4

0,1

0,0

0,1

1,0

0,0

1,0

0

1,3

-33,2

-1,5

-31,8

-101,8

-6,4

-95,4

0

-189,5

0,1

0,2

-0,1

0,9

0,8

0,1

2

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,6

-0,6

0,0

-1

-0,5

-33,3

-1,4

-31,8

-101,5

-6,2

-95,3

0

-190,0

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal
Summa bemanning

Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering

60,0

Resultat inkl åtgärder

-130,0
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Intäkterna avviker positivt från budget. Budget för patientavgifter har reviderats för kostnadsfri
mammografi, ändrat högkostnadsskydd för personer över 85 år samt justeringar inom tandvård.
Intäkterna för patientavgifter ökar igen efter aprils nedgång och ligger nära budgeterad nivå.
Intäkter för såld vård når inte budgeterad nivå även om maj-utfallet reducerar underskottet. För
hudverksamheten redovisas ett ackumulerat underskott på -4 mnkr. Även barn- och ungdomskliniken
redovisar stort underskott. Dessa balanseras i stort av intäkter inom rättspsykiatrin, såld vård till
Migrationsverket och abonnemangsmodellen i södra sjukvårdsregionen.
Övriga intäkter avviker positivt med 14 mnkr jämfört med budget. Här ingår den korrigering av
intäkter med -4,4 mnkr för asylsökande som bokades fel i bokslutet. Med den posten exkluderad
framgår att den schablonersättning som betalas ut av staten inte täcker den interna omfördelningen som
görs efter prestation inom hälso- och sjukvården, utan ger ett underskott med -2 mnkr. Underskotten
vägs upp av överskott för såld medicinsk service, ersättning i samband med upphandling samt övriga
bidrag och ersättningar.
Personalkostnaderna ger ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på vakanser och
frånvaro inom framför allt primärvård och psykiatri samt ännu ej utnyttjade anslag under hälso- och
sjukvårdsgemensamt. Totalt ökar kostnaderna med 66 mnkr eller 5,4 % jämfört med maj 2016.
Kostnad för sjuklön fortsätter att sjunka i maj med ett månadsutfall som är lägre än maj 2016.
Ackumulerat ökar kostnaden med 3 mnkr eller 19 %. Den största ökningen noteras för medicin- och
akutcentrum. Månadsutfallet för övertid är i stort sett oförändrat jämfört med årets inledande månader
och den ackumulerade ökningstakten avtar något och uppgår till ca 15 % jämfört med samma period
föregående år. Löneskulderna ökar jämfört med föregående år. Ökningen är hänförbar till intjänad
semester där ökningstakten är påfallande hög i maj, 3000 dagar jämfört med maj 2016. Månadsresultatet
påverkas negativt med 5 mnkr och ackumulerat med 15 mnkr. Övriga löneskulder är oförändrade eller
minskar.
Kostnad för hyrpersonal faller ut med 18 mnkr i maj. Ackumulerat ligger kostnaden på 86 mnkr, att
jämföra med 57 mnkr efter maj 2016. På centrumnivå står PRC och KBC för de högsta kostnaderna.
Månadsutfallet för hyrläkare är i paritet med slutet av 2016, medan hyrsjuksköterskor ökar till en nivå
som motsvarar ackumulerat utfall t o m november 2016. Vuxenpsykiatrin redovisar höga kostnader för
hyrläkare, men ändå en minskning jämfört med maj 2016 med 1,2 mnkr eller 13 %, vilket är i linje med
planen för utfasning. I genomsnitt är det efter maj ca 49 hyrläkare anlitade, vilket är 10 fler än maj 2016.
För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 23 efter maj 2016 till 51 efter maj 2017.
Köpt vård avviker negativt från budget med totalt -7,8 mnkr, men är ändå 1,7 mnkr lägre jämfört med
samma period föregående år. Bilden är densamma som rapporterats tidigare under året med minskade
kostnader för externt köpt högspecialiserad vård. Minskningen beror på mycket höga kostnader för en
enskild patient i april 2016. Förutom det noteras även en minskning av köpt högspecialiserad slutenvård
från Karlskrona.
För den ej högspecialiserade vården redovisas en kostnadsökning med 1,8 mnkr. Ökningen återfinns främst
under köp av fritt vårdsökande och vård enligt vårdgarantin. Likt tidigare rapporter är ökningen störst
inom ortopedi samtidigt som en minskning noteras inom kirurgi. Ökade kostnader för fritt
vårdsökande utomlands blir allt tydligare, en ökning som efter maj uppgår till 1 mnkr och med en
totalkostnad på 1,2 mnkr.
Vuxenpsykiatrins köp av rättspsykiatrisk vård minskar med 0,8 mnkr jämfört med maj 2016. Antal
kronobergare inom rättspsykiatrin har minskat, samtidigt som kostnaden för den köpta vårdnivån har
ökat.
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Antal utfärdade remisser uppgår till 2 253 vilket är ca 30 färre jämfört med maj 2016. Tendensen med
färre remisser inom ortopedi och thoraxkirurgi håller i sig, medan ögon- och ÖNH-sjukvård ökar.
Läkemedelskostnaderna redovisar ett överskridande efter fem månader med tyngpunkten i majutfallet. Den ackumulerade ökningen uppgår till 11,9 mnkr eller 4,7 %. Ökningstakten är högre än
prognostiserat, men bromsas av engångskostnader i samband med hemtagningen av
cytostatikahanteringen januari 2016, läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel.
Kostnadsökningen kan främst hänföras till förskrivna läkemedel för behandling av reumatoid artrit,
cancer, diabetes, blodproppsförebyggande och för att stoppa blödningar.
Kostnaden för medicinsk service överskrider budget men ökar endast marginellt jämfört med maj
2016. Budgetöverskridanden är hänförbara till mikrobiologi, patologi och klinisk kemi. Kostnaderna för
röntgenundersökningar minskar något, vilket är svårvärderat med hänsyn till de driftstörningar som
pågått/pågår inom bild- och funktionsmedicin. Utredning om felaktig debitering i samband med
uteblivna besök pågår.
Medicinskt och övrigt material överskrider budget. Underskottet är främst hänförbart till
anestesi/opererande enheter, byte av insulinpumpar, pacemakers samt dialysmaterial. Här återfinns
även underskott för röntgenmaterial och testreagenser kopplat till ökning av mikrobiologiska analyser.
Övriga kostnader lämnar ett underskott jämfört med budget. Underskottet är i huvudsak hänförbart
till sjukresor, förbrukningsinventarier och kostnader för IT. Någon effekt av det ändrade regelverket
kan inte utläsas.
Överskott för projekt uppgår till 1 mnkr och avser onkologklinikens palliativa centrum, kliniska
prövningsenhet samt ej förbrukade forskningsstipendier vid FoU-centrum.

Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)
Primärvårds- och rehabcentrum

Maj ack
2017

Maj ack
2016*)

Resultat
2016*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår

-11 273

-1 360

-1 977

-12 949

-19 000

-11 903

-3 264

-1 081

-10 593

-20 000

630

1 905

-896

-2 355

1 000

Medicin- och akutcentrum

-14 938

-11 023

-19 056

-22 971

-45 500

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-41 533

-19 020

-58 618

-81 132

-85 000

-1 759

-2 490

-4 809

-4 078

-200

Vuxenpsykiatri

-13 144

-7 578

-13 676

-19 242

-37 100

Rättspsykiatri

-3 874

1 781

1 247

-3 487

-6 400

Tandvårdscentrum

-2 973

1 445

2 234

-2 183

-2 000

Summa centrum

-89 495

-38 244

-94 654

-146 043

-195 200

-8 477

-27 483

-6 255

12 751

900

1 714

1 410

4 639

4 943

3 000

-6 763

-26 073

-1 616

17 693

3 900

994

6 791

12 847

7 091

1 300

-95 265

-57 525

-83 423

-121 259

-190 000

varav vårdval
varav rehab + övrigt

Medicinskt servicecentrum

Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt
Projekt
Summa HS totalt inkl projekt
Åtgärder för kostnadsreducering

60 000

Resultat inkl åtgärder

-130 000

Not: 2016 har justerats för organisationsförändringar
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Kommentar från respektive centrum:

Primärvårds- och rehabcentrum redovisar sammantaget ett negativt resultat. Primärvårdens
besvärliga personalsituation fortsätter med drygt hälften av distriktsläkartjänsterna vakanta och
hyrläkare som i stort förklarar det negativa resultatet både för maj månad och hittills i år. Även
kostnader för medicinsk service och allmänläkemedel överskrider budget. Rehabdelen redovisar ett
mindre positivt resultat hänförbart till framförallt låga kostnader så här långt för köpt högspecialiserad
vård på Rehabkliniken.
Medicin- och akutcentrum redovisar ett ackumulerat underskott med -14,9 mnkr exkl projekt där
utfallet i maj uppgår till -6,6 mnkr. Bemanningssituationen är i stort oförändrad jämfört med tidigare
månader. Hyrpersonal används främst på medicinkliniken i Ljungby och avser där både läkare och
sjuksköterskor och på akutmottagningen i Växjö. Negativ avvikelse för den egna bemanningen finns
främst inom öppenvård och dagmedicin medan det för läkare och slutenvård redovisas överskott.
Läkemedelskostnaderna ökar och är höga i maj. Månadsutfallet är exklusive rabatter. Den köpta vården
fortsätter att ligg på en förhållande vis låg nivå. Kostnaden för medicinskt material är hög främst
avseende dialysmaterial och insulinpumpar som avviker från vad som är budgeterat.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum redovisar ett negativt resultat för perioden. Vakanta tjänster har
medfört dyra bemanningslösningar och övertidsersättningen ligger på en hög nivå. Kostnaden för
inhyrd personal ligger fortsatt på en hög nivå. Hyrsjuksköterskor har främst anlitats på anestesikliniken
och kvinnokliniken. Kirurgkliniken har under maj haft extra mottagningar med ökade kostnader som
följd. Underskottet för såld vård inkluderar ersättningen i vårdvalet för Hudkliniken. Kostnaden för
medicinskt material har varit hög och är till största delen hänförbart till operations- och
skopiverksamheten. Negativa avvikelser för köpt vård avser främst ortopedi och ÖNH-sjukvård.

Medicinskt servicecentrum redovisar ackumulerat ett negativt resultat. Kostnader för hyrpersonal
och övertid ökar. Likt tidigare rapportering ligger reagenskostnaderna på en fortsatt hög nivå. Även
kostnader för externt köpta analyser ökar.
Psykiatricentrum redovisar ett negativt resultat som förklaras av kostnader för köpt rättspsykiatrisk
vård och höga bemanningskostnader inom BUP. Utfasning av hyrpersonal pågår inom vuxenpsykiatrin
enligt plan. Bilden är oförändrad jämfört med tidigare rapportering.

Rättspsykiatrins resultat efter maj slutar -3,9 mnkr under budgeterad nivå. Resultatet inkluderar
avgångsvederlag med -1,3 mnkr. Höga bemanningskostnader redovisas bla för mertid/övertid men
också för ökat nyttjande av hyrsjuksköterskor pga vakanser, sjukfrånvaro, extravak och
utbildningsinsatser. Man har anställt fyra sjuksköterskor och en handlingsplan för att komma till rätta
med övertiden har tagits fram. Årets intäkter visar en positiv avvikelse trots att beläggningen i SV är
lägre i år 99 % jämfört med föregående års 102 %.

Tandvårdscentrum redovisar ett negativt resultat även efter maj. De genomsnittliga timintäkterna når
inte fortfarande upp till målen även om de sakta förbättras. Även tiden med patienter i stolen är för låg
och det utökade behandlingsbehovet inom barntandvården gör att man tappar patientintäkter för
vuxentandvården. Minusresultatet gäller för såväl allmän- som specialisttandvård.
Hälso- och sjukvårdsgemensamt redovisar ett sammantaget negativt resultat på -7 mnkr efter maj.
Den negativa avvikelsen mot budget kopplas till schablonersättning för asylsjukvård respektive
ofinansierade anslag för ökat flyktingmottagande. Väsentliga underskott redovisas även för
interndebiterade kostnader för sjukresor och mikrobiologiska analyser för akutsjukvård samt för
anslaget som ska täcka 50 % av kostnaden för hyrpersonal. Positiva avvikelser redovisas för köpt vård
och patientavgifter samt för anslag som ännu inte utnyttjats.
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Bemanningskostnad

Kostnadsökningen jämfört med 2016 förklaras främst av hyrpersonal, ökat semesterintjänande och
löneökningar.

Kostnad för köpt vård

Kostnaden för köpt vård ligger något under 2016 beroende på ett enstaka mycket dyrt vårdtillfälle i
april förra året.
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Kostnad för läkemedel

Månadsutfallet för maj ligger betydligt över föregående år.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2017

JANUARI – MAJ 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

PRC Primärvårdscentrum

5,5

6,0

2,8

4,9

5,3

2,7

PSC Psykiatricentrum

7,5

8,8

3,7

6,7

7,7

3,8

RPK Rättspsykiatriska
Regionkliniken

6,4

10,3

3,7

5,9

7,1

5,0

TVC Tandvårdscentrum

6,5

6,9

3,3

7,5

7,8

5,1

MAC Medicin- och
Akutcentrum

5,1

5,8

2,8

4,6

4,9

3,4

KBC Kirurgi-, Kvinno- och
Barncentrum

6,0

6,5

2,8

6,2

6,7

3,5

MSC Medicinskt
Servicecentrum

6,0

6,9

2,8

5,4

6,3

2,6

HSJ Hälso o
sjukvårdsgemensamt

1,0

0,8

1,2

3,6

8,0

0,8

HSU Hälso o
sjukvårdsutveckling

5,0

5,6

1,4

4,1

3,7

7,6

HSN totalt

5,9

6,7

3,1

5,6

6,1

3,7

Kommentar: Viss ökning mot föregående år, relativt föregående månadsrapport samma ökning. Skillnad
i förändring mellan män och kvinnor, minskad sjukfrånvaro hos män och ökad hos kvinnor.

14
Page 63 of 173

Väntande till planerat nybesök hos läkare

Kommentar: Totalt antal väntande till läkarbesök är 4 829, vilket innebär en minskning med 240
patienter under maj. Den nationella vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) ökar till 84 % medan
Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) minskar till 67 %.
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Väntande till planerad operation/åtgärd

Kommentar: Totalt antal väntande till operation/behandling är 3 405, vilket är en ökning med 243
patienter under maj. Den nationella vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) minskar till 71 % och
Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) minskar till 53 %.
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Antal väntande vid BUP

Kommentar: För barn och ungdomspsykiatrin fortsätter antal väntande till utredning att öka medan
antalet väntande till nybesök och behandling i stort är på en oförändrad nivå. (Diagram jan 2015 – maj 2017)
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Produktionsstatistik maj
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök

78 110

76 983

77 688

1 127

422

1%

1%

7 448

8 124

7 920

-676

-472

-8%

-6%

101 208

101 216

93 211

-8

7 997

0%

9%

Sjukvårdsrådgivn samtal

45 514

48 313

42 105

-2 799

3 409

-6%

8%

Vårddagar (vårdtid i dgr)

1 940

2 012

1 702

-72

238

-4%

14%

Vårdtillfällen

59

61

55

-2

4

-3%

7%

Medelvårdtid

33

33

31

0

2

0%

6%

Beläggning i %

52

54

96

-2

-45

-4%

-46%

940

827

692

113

248

14%

36%

21 562

19 433

19 019

2 129

2 543

11%

13%

9 388

9 044

9 050

344

338

4%

4%

Vårddagar (vårdtid i dgr)

45 555

51 167

52 462

-5 612

-6 907

-11%

-13%

Vårdtillfällen

10 412

10 967

11 050

-555

-638

-5%

-6%

Medelvårdtid

4,4

4,7

4,7

-0,3

-0,4

-6%

-8%

2023

2092

2091

-69

-68

-3%

-3%

Förlossningar

950

908

852

42

98

5%

12%

Födda barn

959

918

859

41

100

4%

12%

Beläggning i %

90,2

87,2

86,0

3,0

4,2

3%

5%

334,5

375,0

396,8

-40,5

-62,3

-11%

-16%

Läkarbesök

71 658

70 286

70 886

1 372

772

2%

1%

- varav akutmottagningarna

21 729

21 633

21 075

96

654

0%

3%

4 132

4 341

4 101

-209

31

-5%

1%

- varav planerade återbesök

30 963

30 136

31 393

827

-430

3%

-1%

- varav planerade nybesök

14 834

14 176

14 311

658

523

5%

4%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv

68 160

64 133

61 921

4027

6239

6%

10%

Besök i dagsjukvård

23 927

24 505

22 143

-578

1784

-2%

8%

6 030

6 289

6 750

-259

-720

-4%

-11%

Vårdtillfällen

637

696

603

-59

34

-8%

6%

Medelvårdtid

9,5

9,0

11,2

0,5

-1,7

6%

-15%

69,2

63,9

68,1

5,3

1,1

8%

2%

- varav jourbesök
Primärvård besök annan
vårdgivare
Övrig primärvård/rehabilitering

Läkarbesök
Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård

Operationer i SV

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök

Psykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser

52,0

50,4

52,0

1,6

0,0

3%

0%

Läkarbesök

4 397

4 415

3 988

-18

409

0%

10%

- varav akuta

1 227

1 161

1 168

66

59

6%

5%

16 878

16 467

16 850

411

28

2%

0%

Besök annan vårdgivare
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Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Rättspsykiatri
Vårddagar, netto exkl.
permissioner

17 686

18 288

17 614

-602

72

-3%

0%

99,3

102,0

100,2

-2,7

-1,0

-3%

-1%

118,0

118,0

116,4

0

2

0%

1%

12 248

12 455

11 633

-207

615

-2%

5%

70

69

67

1

3

1%

4%

Antal behandlade patienter

39 389

41 324

40 574

-1 935

-1 185

-5%

-3%

Total patienttid, timmar

48 786

47 603

48 443

343

2%

1%

Röntgen undersökningar

44 577

46 216

44 241

-1 639

336

-4%

1%

Röntgen CLV

30 416

31 985

30 832

-1 569

-416

-5%

-1%

Röntgen LLL

14 161

14 231

13 409

-70

752

0%

6%

Mammografier

30 345

14 966

21 474

15 379

8 871

103%

41%

7 665

6 956

7 297

709

368

10%

5%

1 963 995

1 839 717

1 798 934

124 278

165 061

7%

9%

119 528

122 700

112 700

-3 172

6 828

-3%

6%

13 016

12 726

12 584

290

432

2%

3%

Besök, läkare med vårdavtal.

3 368

3 401

4 756

-33

-1 388

-1%

-29%

Besök, läkare med ersättn enl lag

7 064

7 230

6 942

-166

122

-2%

2%

Deleg besök hos sjuksköterskor

2 601

2 237

3 139

364

-538

16%

-17%

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

1 183

Medicinsk Service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Mikrobiologiska analyser
Patologiska och Cytologiska
analyser/remisser
Privata vårdgivare

Sjukgymnastik, vårdavtal

2 181

2 220

2 194

-39

-13

-2%

-1%

14 656

17 118

17 582

-2 462

-2 926

-14%

-17%

Naprapat

831

834

769

-3

62

0%

8%

Psykoterapeut

826

797

451

29

375

4%

83%

Sjukgymnastik, ersättn enl lag

Den totala sjukvårdsproduktionen ökar med 5,3 % jämfört med samma period föregående år. För
besök och vårddagar i egen regi ökar den sammantagna produktionen med 0,5 %. Generellt sett är det
den planerade vården som ökar medan den akuta vården minskar.
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Trafiknämnden
Resultatuppföljning per bas/delenhet

Resultaträkning (tkr)

Månad: Januari – Maj 2017

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavvikelse

Utfall ack

Differens

-12 190

-12 240

50

-27 592

-30 092

0

Teknik och
omkostnader

-7 597

-10 087

2 490

-20 846

-24 209

2 000

Marknadsföring

-2 239

-3 000

761

-7 722

-7 200

0

-62

-623

561

-1 153

-2 650

0

Regiontrafik

-49 333

-48 913

-420

-113 400

-117 000

-1 500

Växjö stadstrafik

-27 511

-27 757

246

-61 962

-64 400

2 000

-374

-516

142

-924

-1 200

0

-6 610

-8 269

1 659

-15 786

-19 845

2 500

Krösatåg Syd

-13 583

-14 250

667

-31 642

-34 200

-2 000

Öresundståg

1 500

-3 118

4 619

1 543

-10 100

5 500

-758

-746

-13

-1 578

-1 790

0

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-1 187

-1 167

-20

-3 245

-5 500

2 500

-112

-112

0

-443

-382

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-9

-9

0

-63

-64

0

Abonnerad
skolskjuts

17

0

17

-984

0

0

-120 049

-130 806

10 758

-285 795

-318 632

11 000

Länstrafikens Kansli

Utredningsuppdrag

Älmhult stadstrafik
Krösatåg Nord

Pågatåg

Serviceresor
Sjukreseadministration

Totalsumma

Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 10 758 tkr jämfört med budget.
Störst avvikelse har Teknik och omkostnader (2 490 tkr), Krösatåg Nord (1 659 tkr) och Öresundståg
(4 619 tkr). För Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt
underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För underhållskostnaderna gäller ett nytt avtal med
högre kostnadsnivå från 2017-07-01.
Prognos för 2017 är 11 000 tkr. Ny prognos lämnas efter augusti.
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Avstängningen av ett spår på södra Stambanan under drygt två månader april – juni har i första hand
fått negativa effekter på Krösatåg Syd men även Öresundstågtrafiken har drabbats. Trafiknämnden har
beslutat om omdisponering av budgetmedel från Öresundståg till Krösatåg Syd (3 000 tkr) med
anledning av avstängningen. I Växjö stadstrafik har den förlängda vintertidtabellen gett ökade intäkter.
Införandet av närtrafiken kommer att påbörjas under hösten med Tingsryds kommun som första
kommun.
Under april har resanderäkningar genomförts för Krösatågen. Räkningarna visade följande förändringar
jämfört med den senaste räkningen:
Växjö – Hässleholm (– Växjö)

+ 9,1 %

Växjö – Värnamo ( – Växjö)

- 4,3 %

Växjö – Nässjö ( – Växjö)

+ 7,7 %

Resandet för perioden juni 2016 – maj 2017 ökade med 0,1 % för regiontrafiken och 8,4 % för Växjö
stadstrafik jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 73 % för perioden
juni 2016 – maj 2017 vilket var högre än för samma period tidigare år (69 %).
Betyget för den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 86 % för perioden juni 2016 – maj
2017 vilket var högre än för samma period tidigare år (80 %).
Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern var 10,22 % för perioden juni 2016 – maj 2017
vilket var lägre än för samma period tidigare år (11,02 %).

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-maj 2017

Öresundståg

Kostnader tkr
jan-maj 2017

%
jan-maj
2017

Jämförelse
%
Bokslut
2016

Jämförelse
%
Budget
2017

%
Prognos
2017

47 737

46 236

103,2%

100,5%

91,8%

93,8%

637

1 012

62,9%

61,1%

54,7%

54,7%

Regiontrafik buss

40 227

89 560

44,9%

45,1%

43,0%

42,4%

Växjö stadstrafik

19 204

46 715

41,1%

41,5%

39,9%

41,7%

5 459

12 069

45,2%

45,4%

38,3%

43,4%

215

974

22,1%

28,5%

24,5%

24,5%

4 644

18 227

25,5%

27,6%

24,9%

24,9%

118 123

214 793

55,0%

55,8%

52,1%

53,0%

Älmhults stadstrafik

Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA

Självfinansieringsgraden för januari - maj 2017 är 55,0 % vilket är lägre än Bokslut 2016 (55,8 %) men
högre än Budget 2017 (52,1 %).
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2016 var 55,3 %.
Prognosen för 2017 är 53,0 %.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2017
Centrum

JANUARI – MAJ 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

LTR Länstrafiken Gemensamt

4,8

7,0

2,3

3,3

3,8

2,8

UTR Uppdragsverksamhet Trafik

5,9

8,2

0,9

9,4

12,0

1,2

Trafiknämnd tot.

5,2

7,5

1,9

5,9

8,0

2,4

Kommentar: Redovisningen i månadsrapporten har anpassats till hur sjukfrånvaron redovisas i
regionens styrtalsredovisning. Detta innebär att statistiken inte längre släpar en månad utan statistiken i
månadsrapporten för maj avser sjukfrånvaron i månaderna januari – maj.
Den totala sjukfrånvaron var något lägre i år än motsvarande period förra året.
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Regionala utvecklingsnämnden
Resultat
Månad – MAJ
Resultaträkning
exkl. projekt (tkr)

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv

Verksamhetsstöd

- 5 335

- 6 248

913

-10 719

-14 086

Projektkontor
ekonomiskt stöd

-8 232

-8 244

12

-18 140

-19 785

Kunskap och lärande

-2 352

-2 727

375

-8 388

-5 747

Folkhälsa och soc
utveckling

-3 930

-3 959

28

-7 347

-9 264

Hållbar tillväxt

-3 628

-2 931

-697

-7 067

-7 115

Totalsumma

-23 477

-24 108

632

-51 661

-55 997

0
0
0
0
0
0

Verksamheten går hittills enligt plan. Prognosen är att resultatet totalt ska följa budget. Avvikelsen t.o.m.
maj beror till största del på periodiseringsavvikelser under året.
Budgeterade heltidstjänster 2017 är 69,15 varav 12,49 är budgeterade att projektfinansieras.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
MAJ 2017

MAJ 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Region utveckling totalt

5,5

6,9

1,0

4,0

5,0

0,9

Region Kronoberg totalt

5,9

6,6

3,3

5,6

6,1

3,9

Kommentar: Sjukfrånvaron är lägre än i Region Kronoberg totalt. Förvaltningen har några
långtidssjukrivna där rehabilitering och planerad återgång pågår.
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Kulturnämnden
Resultat
Resultaträkning
exkl. projekt (tkr)

Månad – MAJ (ack)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavv

Utfall ack

Differens

-1 120

-1 596

476

-2 365

-3 758

0

Driftstöd,utv medel

-20 891

-21 785

893

-49 939

-52 283

0

Totalsumma

-22 011

-23 380

1 369

-52 304

-56 041

0

Förvaltning

Ett överskott har genererats t.o.m. maj vilket bland annat beror på att utbetalning till ungdomsorganisationerna och studieförbund inte har gjorts ännu samt att egna projektmedel ej nyttjats.
Budgeten är inte periodiserad enligt detta. Alla kostnader är inte upparbetade på förvaltningen delvis
beroende på en partiell föräldraledighet. Verksamheten löper enligt plan och prognosen är att resultatet
ska följa budget under året.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
MAJ 2017

MAJ 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

1,3

1,3

0,0

2,2

2,2

0,0

Region Kronoberg

5,9

6,6

3,3

5,6

6,1

3,9

Kommentar: Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Den ligger betydligt lägre än i Region Kronobergs
totalt men är svår att jämföra eftersom förvaltningen är så liten.
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Grimslövs folkhögskola
Resultat
Månad –MAJ
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen
Internat
Restaurang
Ekhagen
Totalsumma

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv

-4 428

-4 850

422

-8 881

-11 325

0,0

251

-50

301

244

-146

0,0

-111

-250

139

-315

-639

0,0

635

633

3

1 527

1 518

0,0

-3 653

-4 517

864

-7 425

-10 592

0,0

Månadsbokslutet för maj är något sämre än enligt plan. Fortsatt fokus på strategiskt målinriktat arbete
in till sista december 2017, med kontroll över både kostnader och intäkter, är starkt i fokus. Viktiga
komponenter är våra gemensamma ansträngningar att fylla ordinarie kurser och rum på internatet.

Sjukfrånvaro Grimslöv (i procent av ordinarie arbetstid)
MAJ 2017

MAJ 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Grimslöv folkhögskola
totalt

5,7

3,0

12,2

1,5

1,4

2,0

Region Kronoberg totalt

5,9

6,6

3,3

5,6

6,1

3,9

Kommentar: Långtidssjukskrivningar har drabbat vår lilla enhet hårt. En långtidssjukskriven är nu
tillbaka i tjänst fullt ut. Personalbefrämjande åtgärder fortsätter löpande.

Övrigt: Viktigt för framtida framgångar är att vi fått besked om att behålla Ekhagen Kurs och
Konferens i ett lokalanpassat skick. Av Sveriges 154 folkhögskolor, har de flesta framgångsrika
folkhögskolorna ett kurs- och konferenscentrum i sin verksamhetspalett, vilket nu Grimslövs
folkhögskola också fortsättningsvis har. Därmed kan vi möta alla olika framtida behov på ett flexibelt
sätt och samtidigt ha större möjlighet att hålla budget.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK106
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-08-15

Regionstyrelsen

Månadssammandrag juli 2017 Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag juli 2017 för Region Kronoberg

Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. juli ett resultat före
finansnetto på 18 mnkr vilket är 35 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett
överskott på 15 mnkr och regionens resultat för perioden blir därigenom ett
överskott på 33 mnkr. Helårsprognosen, från delårsrapport mars, är ett
nollresultat. En ny helårsprognos kommer att lämnas i delårsrapport augusti.
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat försämras ytterligare och uppgår
efter juli till -120 mnkr. Juli är en kostnadsmässigt lättare månad för hälso- och
sjukvården jämfört med våren, men månadsresultatet når inte fullt upp till
budgeterad nivå, främst pga höga kostnader för hyrpersonal. Utfallet ligger i linje
med den lämnade prognosen på -190 mnkr. Förslag till åtgärder motsvarande 60
mnkr har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett årsresultat
på -130 mnkr. Avgörande faktorer är genomförandet av åtgärdsprogrammet,
förmågan att rekrytera egen och fasa ut hyrpersonal, kostnadsutvecklingen för nya
läkemedel samt den som alltid svårbedömda köpta vården.
Trafiknämndens resultat för perioden innebär ett överskott på nästan 12 mnkr
jämfört med budget. Störst positiv avvikelse har Öresundståg med 8 mnkr. För
Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt
underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För underhållskostnaderna
gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017. Störst negativ
avvikelse har Regiontrafik med - 3 mnkr. Resandet med Regiontrafiken har
minskat något jämfört med 2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat; dels
på grund av ökade indexkostnader och dels på grund av utökad trafik.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd
redovisar tillsammans ett överskott på 7 mnkr. Överskottet beror främst på att
läkarbristen leder till lägre produktion inom Vårdval hud, färre hembesök och att
rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. AT-ST ersättningen
redovisar ett underskott på 2 mnkr som beror på att PRC har anställt fler STläkare för att kunna möta läkarvakanser.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 44 mnkr bättre än budget. Under
Regionstyrelsen redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK106
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-08-15

Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är
bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre
pensionskostnader, ändrade redovisningsprinciper för sjukskrivningsmiljarden
(innebär att dubbla bidrag redovisas 2017) och att regiongemensamma medel inte
förbrukats i budgeterad takt.
Övriga nämnder redovisar efter juli positiva resultatavvikelser i förhållande till
budget i storleksordningen 1-3 mnkr.
För finansieringen, exklusive finansnetto, redovisas efter maj ett utfall som är 15
mnkr bättre än budget. Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att
skatteutfallet är lägre till följd av att skatteprognosen försämrats. Den negativa
avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet från
utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat.
Finansnettot redovisar en positiv avvikelse på 29 mnkr i förhållande till budget till
följd av reavinster från försäljningar av värdepapper.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Månadssammandrag juli 2017 Region Kronoberg
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Region Kronoberg
Resultat per nämnd/verksamhetsområde för perioden januari – juli
2017.
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och
sjukvårdsnämnd*

Utfall
jan-jul
2017

Budget
jan-jul
2017

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

-2 348

-2 228

-120

-3 916

-3 844

-3 974

-130

-171

-183

12

-289

-319

-308

11

Regional
utvecklingsnämnd

-30

-33

3

-50

-56

-56

0

Kulturnämnd

-31

-33

1

-53

-56

-56

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-4

-6

3

-5

-11

-11

0

Vårdval och
tandvårdsstöd

-583

-591

7

-999

-1 019

-1 015

4

Regionstyrelsen*

-194

-238

44

-331

-358

-352

7

Verksamhetens
nettokostnad

-3 362

-3 311

-51

-5 643

-5 663

-5 771

-108

2 643

2 667

-23

4 436

4 555

4 515

-40

737

698

39

1 222

1 192

1 257

65

Resultat före
finansnetto

18

53

-35

15

84

1

-83

Finansnetto

15

-14

29

17

-22

-1

21

Resultat

33

39

-6

32

62

0

-62

Trafiknämnd

Skatteintäkter
Statsbidrag

* Resursenheten, Larmtjänst och RAKEL, som tidigare redovisats under Hälso- och sjukvårdsnämnden, har fr.o.m. 2017
flyttats till Regionstyrelsen

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. juli ett resultat före finansnetto på 18 mnkr
vilket är 35 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 15 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 33 mnkr. Helårsprognosen, från delårsrapport mars, är ett
nollresultat. En ny helårsprognos kommer att lämnas i delårsrapport augusti.
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat försämras ytterligare och uppgår efter juli till -120 mnkr.
Juli är en kostnadsmässigt lättare månad för hälso- och sjukvården jämfört med våren, men
månadsresultatet når inte fullt upp till budgeterad nivå, främst pga höga kostnader för hyrpersonal.
Utfallet ligger i linje med den lämnade prognosen på -190 mnkr. Förslag till åtgärder motsvarande 60
mnkr har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett årsresultat på -130 mnkr.
Avgörande faktorer är genomförandet av åtgärdsprogrammet, förmågan att rekrytera egen och fasa ut
hyrpersonal, kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid svårbedömda köpta vården.
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Trafiknämndens resultat för perioden innebär ett överskott på nästan 12 mnkr jämfört med budget.
Störst positiv avvikelse har Öresundståg med 8 mnkr. För Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För
underhållskostnaderna gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017. Störst negativ
avvikelse har Regiontrafik med - 3 mnkr. Resandet med Regiontrafiken har minskat något jämfört med
2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat; dels på grund av ökade indexkostnader och dels på
grund av utökad trafik.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisar tillsammans ett
överskott på 7 mnkr. Överskottet beror främst på att läkarbristen leder till lägre produktion inom
Vårdval hud, färre hembesök och att rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. ATST ersättningen redovisar ett underskott på 2 mnkr som beror på att PRC har anställt fler ST-läkare för
att kunna möta läkarvakanser.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 44 mnkr bättre än budget. Under Regionstyrelsen redovisas
Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra
enheterna visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av
lägre pensionskostnader, ändrade redovisningsprinciper för sjukskrivningsmiljarden (innebär att dubbla
bidrag redovisas 2017) och att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt.
Övriga nämnder redovisar efter juli positiva resultatavvikelser i förhållande till budget i
storleksordningen 1-3 mnkr. Utfall per nämnd kommenteras utförligare i respektive nämnds
månadssammandrag nedan.
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Resultatuppföljning för perioden januari - juli 2017
(mnkr)

Utfall
jan-jul
2017

Budget
jan-jul
2017

Utfall
jan-jul
2016

Avvikelse

Förändring
utfall %

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

378

370

9

360

5,0%

647

648

1

Sålda tjänster

251

252

-1

242

3,6%

436

415

-21

Övriga intäkter

214

171

43

223

-3,8%

294

329

35

Summa intäkter

844

793

50

825

2,2%

1 377

1 391

14

-2 110

-2 131

21

-1 992

5,9%

-3 639

-3 602

37

Hyrpersonal

-121

-28

-94

-82

47,5%

-47

-191

-144

Köpt vård

-268

-264

-4

-267

0,2%

-452

-468

-16

Offentligt finansierad
privat vård

-153

-152

-1

-148

3,6%

-256

-256

0

Trafik

-448

-442

-6

-417

7,3%

-770

-763

7

Läkemedel

-393

-387

-6

-379

3,7%

-663

-670

-7

Övriga kostnader

-593

-585

-8

-562

5,5%

-1 015

-997

17

Avskrivningar

-119

-116

-4

-120

-0,3%

-197

-214

-17

Summa kostnader

-4 206

-4 105

-101

-3 967

6,0%

-7 040

-7 162

-122

Verksamhetens
nettokostnad

-3 362

-3 311

-51

-3 142

7,0%

-5 663

-5 771

-108

2 643

2 667

-23

2 544

3,9%

4 555

4 515

-40

737

698

39

683

7,9%

1 192

1 257

65

Resultat före
finansnetto

18

53

-35

84

84

1

-83

Finansnetto

15

-14

29

7

-22

-1

21

Resultat

33

39

-6

91

62

0

-62

Kostnader
Personalkostnad

Skatteintäkter
Statsbidrag

Intäktssidan visar ett överskott vilket främst förklaras av att specialdestinerade statsbidrag faller ut med
högre belopp än budgeterat.
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro. För hälsooch sjukvården har dock juni- och juliutfallet överstigit budget.
Kostnad för hyrpersonal faller ut med 16,5 mnkr i juli. Ackumulerat ligger kostnaden på 121 mnkr, att
jämföra med 82 mnkr efter juli 2016. Merkostnaden uppgår till ca 72 mnkr jämfört med egen personal.
På centrumnivå står PRC och KBC för de högsta kostnaderna. Månadsutfallet för hyrläkare sjunker i
juli till 10 mnkr, samtidigt som hyrsjuksköterskor når en ny toppnotering med 6,5 mnkr. I genomsnitt
är det efter juli ca 48 hyrläkare anlitade, vilket är 8 fler än juli 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en
kraftig ökning från 23 efter juli 2016 till 54 efter juli 2017.
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Läkemedelskostnaderna redovisar ett överskridande efter sju månader med tyngdpunkten i maj-utfallet.
Lägre kostnadsutfall i juli beror på säsongsvariation och bättre periodisering av rabatter. Kostnadsökningen kan främst hänföras till läkemedel för behandling av reumatoid artrit, cancer, diabetes,
blodproppsförebyggande och för att stoppa blödningar.
Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är lägre till följd av att
skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet
från utjämningssystemet och generella statsbidrag är högre än budgeterat.
Den positiva avvikelsen avseende finansnettot förklaras av reavinster från försäljning av värdepapper
Utveckling månatlig kostnad för sjuklön, övertid och hyrpersonal
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000

Hyrpersonal
Övertid
Sjuklön

10 000 000
5 000 000
Januari-14
Mars-14
Maj-14
Juli-14
September-14
November-14
Januari-15
Mars-15
Maj-15
Juli-15
September-15
November-15
Januari-16
Mars-16
Maj-16
Juli-16
September-16
November-16
Januari-17
Mars-17
Maj-17
Juli-17
September-17
November-17
Januari-18
Mars-18
Maj-18
Juli-18
September-18
November-18
Januari-19
Mars-19
Maj-19
Juli-19
September-19
November-19
Januari-20
Mars-20
Maj-20
Juli-20
September-20

-

Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt och något trendbrott i denna utveckling
kan ännu inte ses. Kostnaden för hyrpersonal har ökat med nästan 50 % de sju första månaderna 2017
jämfört med samma period 2016.

Helårsprognos
Prognosen för helåret, från delårsrapport mars, är ett nollresultat vilket är 62 mnkr sämre än det
budgeterade resultatet. Prognosen inkluderar effekt på 60 mnkr från det åtgärdsprogram som har tagits
fram för hälso- och sjukvården. En ny prognos kommer att tas fram till delårsrapport augusti.
Den negativa avvikelsen förklaras till största delen av höga kostnader för hyrpersonal inom hälso- och
sjukvården. Övriga intäkter prognosticeras ge ett överskott vilket främst förklaras av ett högre utfall än
budgeterat för specialdestinerade statsbidrag. Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd
av vakanser och frånvaro. Stora investeringar inom MT och IT gör att kostnaden för avskrivningar
beräknas blir högre än budgeterat.
Senaste skatteprognosen från 27 april ger ett skatteutfall som är 40 mnkr lägre än vad som budgeterats.
Den försämrade skatteprognosen balanseras upp av att utfallet från utjämningssystemet och generella
statsbidrag beräknas bli 65 mnkr högre än budget, inkluderat att överenskommelsen avseende
läkemedelsförmånen blev 54 mnkr bättre än budgeterat.
Finansnettot förväntas bli 21 mnkr bättre än budget till följd av reavinster på försäljningar av
värdepapper inom överlikviditets- och pensionsförvaltningen.
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Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 7,0 % under de sju första månaderna 2017 jämfört med utfallet samma
period 2016.
8,0%

7,6%

7,3%

7,3%

7,0%

6,3%

6,5%

6,0%
5,0%

4,9%

4,0%

3,7%

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

4,3%

4,5%

4,3%

2,0%
0,4%

0,0%
2012

2013
Nettokostnad

prognos 2017

2014
2015
2016
Skatter o generella statsbidrag

Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2017 på 6,5 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 4,9 % jämfört med föregående år.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.

Nyckeltal

Resultatmål*
enligt balanskravet

Nuläge juli
2017

Prognos/
bedömning

Mål 2017

Långsiktigt
mål

1,0% (33 mnkr)

0,0% (0 mnkr)

1,1% (62 mnkr)

1%

*Årets resultat i förhållande till summan av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2017

Region Kronoberg totalt

JANUARI – JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,4

6,1

3,1

5,2

5,7

3,6

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron ökar något i jämförelse med samma period föregående år. Kvinnornas
sjukfrånvaro ökar samtidigt som männens sjukfrånvaro minskar.
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Tillgänglighetsstatistik
Läkarbesök inom planerad specialiserad vård*

*Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl medicinskt
orsakad väntan och patientvald väntan)

Behandling inom specialiserad vård *

*Andel = Antal som väntat 90 (60) dagar eller kortare (exkl. medicinskt orsakad väntan / (dividerat) Totalt antal väntande (exkl medicinskt
orsakad väntan och patientvald väntan)

Övrigt


Ny skatteunderlagsprognos från SKL den 17 augusti



Ny prognos för pensionskostnaderna från Skandia den 31 augusti.
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Regionstyrelsen
Resultat

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - JULI 2017

HELÅR 2017

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

8

6

3

-1

1

1

0

Regionstaben

-69

-73

4

-115

-125

-125

0

Regiongemensamt

-115

-149

34

-183

-197

-193

4

Summa

-175

-216

41

-298

-321

-317

5

-526

-530

5

-902

-915

-915

0

-8

-11

3

-16

-20

-15

5

-49

-49

0

-80

-84

-85

-1

-583

-591

7

-999

-1 019

-1 015

4

Förtroendemannaorganisationen

-19

-22

3

-33

-37

-35

2

Summa
förtroendemannaorganisation

-19

-22

3

-33

-37

-35

2

-778

-829

51

-1 330

-1 378

-1 367

11

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud
Barntandvård och
särskilt
tandvårdsstöd
Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

Verksamhetens
nettokostnad

Regionservice redovisar ett resultat som är 2,5 mnkr bättre än budgeterat för perioden. Den positiva
budgetavvikelsen beror främst på vakanser inom IT och Fastigheter samt lägre energikostnader.
Regionstabens resultat är 4 mnkr bättre än budget. Den positiva avvikelsen förklaras av vakanser och
tjänstledigheter.
Regiongemensamt redovisar för perioden ett resultat som är 34 mnkr bättre än budget. Avvikelsen
förklaras till största delen av lägre pensionskostnader, ändrade redovisningsprinciper för
sjukskrivningsmiljarden (innebär att dubbla bidrag redovisas 2017) och att regiongemensamma medel
inte förbrukats i budgeterad takt.
Vårdval primärvård redovisar ett överskott på 4,6 mnkr vilket främst beror på att läkarbristen leder till
färre hembesök och att rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. Återbetalningar
från PSC till följd av att den integrerade missbruksmottagningen inte kommit igång ännu bidrar också
till det positiva resultatet. Resultatet påverkas negativt av att AT-ST ersättningen går med ett underskott
på 2 mnkr till följd av att PRC har anställt fler ST-läkare för att kunna möta läkarvakanser. Resultatet är
drygt 0,8 mnkr för högt pga av en intäkt för 6% ersättning för upphandling har blivit bokförd på juli
istället för i augusti.
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Vårdval hud redovisar ett på ett överskott på 2,9 mnkr vilket förklaras av vakanta läkartjänster som gör
att produktionen är lägre än budgeterat samt att det inte utgår något bidrag till ST-läkare.
Barntandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar tillsammans ett underskott på 0,2 mnkr. Särskilt
tandvårdsstöd redovisar ett överskott på 0,7 mnkr medans barntandvården redovisar ett underskott till
följd av att införandet av fri tandvård för 20-21 -åringarna inte kompenserats fullt ut i budgeten.
Förtroendemannaorganisationen redovisar för perioden ett överskott på 3 mnkr vilket främst beror på
vakanser och att kostnaden för arvode till förtroendemän är lägre än budgeterat.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2017

JANUARI – JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Regionservice

5,1

6,4

3,3

6,0

7,4

4,0

Regionstaben

3,2

3,4

2,8

2,1

1,5

3,8

Regionstyrelsen totalt

5,2

6,0

3,7

5,5

5,8

4,9

Kommentar: Inom regionstaben har kort och lång sjukfrånvaro ökat, inom regionservice har den långa
sjukfrånvaron sjunkit.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat försämras ytterligare och uppgår efter juli till -120 mnkr.
Resultatet inkluderar engångskostnader för korrigering av en felbokning och avgångsvederlag med
sammanlagt -7,7 mnkr. Juli är en kostnadsmässigt lättare månad jämfört med våren, men
månadsresultatet når inte fullt upp till budgeterad nivå, främst pga höga kostnader för hyrpersonal.
Förändring av semesterlöneskuld medförde kostnadsökningar i april och maj. Efter juli har
skuldförändringen nu återgått till samma mönster som föregående år. Rullande tolvmånadersresultatet
försämras eftersom engångsintäkter i juli 2016 nu faller bort, och uppgår till -158 mnkr. Verksamhetens
nettokostnad ökar med 9,3 % där hyrpersonal ingår som enskilt största post med 46,6 %.
Utfallet ligger i linje med den lämnade prognosen på -190 mnkr. Förslag till åtgärder motsvarande 60
mnkr har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett årsresultat på -130 mnkr.
Avgörande faktorer är genomförandet av åtgärdsprogrammet, förmågan att rekrytera egen och fasa ut
hyrpersonal, kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid svårbedömda köpta vården.

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

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2017
Diff

jan-jul

Budget

Diff

Årsbudget

Prognos

2017

Helår
(apr)

Intäkter
Patientavgifter

9,2

7,6

1,6

90,7

91,2

-0,6

160

-1,5

52,7

51,7

1,0

376,8

374,8

1,9

646

0,0

269,4

269,4

0,0

2 225,9

2 225,9

0,0

3 838

0,0

99,1

99,1

0,0

718,0

698,1

19,9

1 195

35,1

430,3

427,8

2,5

3 411,4

3 390,1

21,2

5 839

33,6

-183,9

-181,5

-2,4

-1 723,1

-1 730,5

7,4

-3 001

30,7

-16,5

-3,8

-12,7

-120,0

-27,3

-92,8

-47

-144,0

-200,4

-185,3

-15,1

-1 843,1

-1 757,8

-85,3

-3 048

-113,3

Köpt vård

-55,3

-50,3

-5,0

-365,1

-349,7

-15,4

-597

-40,7

Läkemedel

-48,8

-51,2

2,4

-363,5

-358,3

-5,2

-614

-6,6

Medicinsk service

-23,5

-23,8

0,3

-176,2

-166,7

-9,4

-286

-16,9

Medicinskt och övrigt
material

-19,1

-24,0

4,8

-181,8

-167,6

-14,1

-288

-21,4

Övriga kostnader

-73,0

-76,8

3,8

-552,4

-540,4

-12,1

-925

-22,4

Avskrivningar och
internränta

-7,0

-6,7

-0,2

-49,8

-48,2

-1,6

-83

-3,1

-427,1

-418,1

-9,1

-3 531,9

-3 388,7

-143,2

-5 840

-224,4

Projekt

0,4

0,0

0,3

1,6

0,1

1,5

0

1,3

Verksamhetens
nettokostnader

3,6

9,8

-6,2

-119,0

1,5

-120,4

0

-189,5

Finansiella intäkter

0,3

0,2

0,1

1,2

1,1

0,2

2

0,0

-0,2

-0,1

-0,1

-0,7

-0,8

0,1

-1

-0,5

3,7

9,8

-6,1

-118,4

1,8

-120,2

0

-190,0

Såld vård inkl tandvård
Landstingsersättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal
Summa bemanning

Summa kostnader

Finansiella kostnader
Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering

60,0

Resultat inkl åtgärder

-130,0
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Intäkterna avviker positivt från budget. Budget för patientavgifter har reviderats för kostnadsfri
mammografi, ändrat högkostnadsskydd för personer över 85 år samt justeringar inom tandvård.
Intäkterna för patientavgifter överstiger budget med ett överskott som i juli är hänförbart till
tandvården.
Även den sålda vården ger ett överskott mot budget. Bilden är oförändrad jämfört med tidigare
rapportering. Hudverksamheten redovisar ett ackumulerat underskott på -5,5 mnkr samtidigt som
intäkter inom rättspsykiatrin, såld vård till Migrationsverket och abonnemangsmodellen i södra
sjukvårdsregionen ger överskott.
Övriga intäkter avviker positivt med 20 mnkr jämfört med budget. Juliutfallet är i nivå med budget.
Här ingår den korrigering av intäkter med -4,4 mnkr för asylsökande som bokades fel i bokslut 2016.
Med den posten exkluderad framgår att den schablonersättning som betalas ut av staten inte täcker den
interna omfördelningen som görs efter prestation inom hälso- och sjukvården, utan ger ett underskott
med -2 mnkr. Underskotten vägs upp av överskott för såld medicinsk service, ersättning i samband med
upphandling, ersättningar inom vårdvalet samt övriga bidrag och ersättningar.
Personalkostnaderna ger ackumulerat ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på
vakanser och frånvaro inom framför allt primärvård och psykiatri samt ännu ej utnyttjade anslag under
hälso- och sjukvårdsgemensamt. Juni- och juliutfallet har överstigit budget, med ett underskott som
motsvarar kostnaden för intjänat OB-tillägg, ca -2 mnkr per månad. Totalt ökar kostnaderna med 96
mnkr eller 5,9 % jämfört med juli 2016.
Kostnad för sjuklön fortsätter att sjunka med ett månadsutfall som är i nivå med juli 2016. Ackumulerat
ökar kostnaden med 3 mnkr eller 16 %. Den största ökningen noteras för medicin- och akutcentrum.
Månadsutfallet för övertid något lägre jämfört med tidigare månader, den ackumulerade ökningstakten
avtar något och uppgår till ca 11 % jämfört med samma period föregående år. Även kostnader för
utbildning och rekrytering ökar.
Löneskulderna ökar jämfört med föregående år. Ökningen är hänförbar till intjänad semester, men den
tidigare rapporterade ökningstakten har nu fallit tillbaka och ligger på 1000 dagar eller 1,2 % över juli
2016. Även intjänad komptid ökar, medan läkarnas jour- och beredskapsskuld fortsätter att minska.
Kostnaden för semestervikarier ökar och är 7,6 % högre jämfört med juli föregående år. Ökningen
återfinns inom psykiatricentrum och rättspsykiatrin.
Kostnad för hyrpersonal faller ut med 16,5 mnkr i juli. Ackumulerat ligger kostnaden på 120 mnkr, att
jämföra med 82 mnkr efter juli 2016. Merkostnaden uppgår till ca 72 mnkr jämfört med egen personal.
På centrumnivå står PRC och KBC för de högsta kostnaderna.
Månadsutfallet för hyrläkare sjunker i juli till 10 mnkr, samtidigt som hyrsjuksköterskor når en ny
toppnotering med 6,5 mnkr. Vuxenpsykiatrin redovisar höga kostnader för hyrläkare, men ändå en
minskning jämfört med juli 2016 med 1,4 mnkr eller 11 %. I genomsnitt är det efter juli ca 48 hyrläkare
anlitade, vilket är 8 fler än juli 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 23 efter juli
2016 till 54 efter juli 2017.
Köpt vård avviker negativt från budget med totalt -15,4 mnkr, en ökning med 3 mnkr jämfört med
samma period föregående år. Kostnadsminskningen inom externt köpt högspecialiserad vård är inte lika
tydlig som tidigare. Utfallet efter juli ligger endast 1,6 mnkr under juli föregående år beroende på ett
fåtal dyra patienter i juni/juli.
För den ej högspecialiserade vården redovisas en kostnadsökning med 3,4 mnkr. Ökningen återfinns främst
under köp av fritt vårdsökande och vård enligt vårdgarantin. Likt tidigare rapporter är ökningen störst
inom ortopedi samtidigt som en minskning noteras inom kirurgi. Ökade kostnader för fritt
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vårdsökande utomlands blir allt tydligare, en ökning som efter juli uppgår till 1,1 mnkr och med en
totalkostnad på 1,3 mnkr.
Vuxenpsykiatrins köp av rättspsykiatrisk vård minskar med 1,8 mnkr jämfört med juli 2016. Antal
kronobergare inom rättspsykiatrin har minskat, samtidigt som kostnaden för den köpta vårdnivån har
ökat.
Antal utfärdade remisser uppgår till 3 104 vilket är ca 40 fler jämfört med juli 2016. Tendensen med
färre remisser inom ortopedi och thoraxkirurgi håller i sig, medan ögon- och ÖNH-sjukvård ökar.
Läkemedelskostnaderna redovisar ett överskridande efter sju månader med tyngdpunkten i majutfallet. Lägre kostnadsutfall i juli beror på säsongsvariation och bättre periodisering av rabatter. Den
ackumulerade ökningen uppgår till 12 mnkr eller 3,4 %. Ökningstakten är högre än prognostiserat, men
bromsas av engångskostnader i samband med hemtagningen av cytostatikahanteringen januari 2016,
läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel. Kostnadsökningen kan främst
hänföras till läkemedel för behandling av reumatoid artrit, cancer, diabetes, blodproppsförebyggande
och för att stoppa blödningar.
Kostnaden för medicinsk service följer säsongsvariationen och går ner något under
sommarmånaderna. Ackumulerat överskrids budget med -9,4 mnkr. Budgetöverskridanden är
hänförbara till mikrobiologi, patologi och klinisk kemi. De största kostnadsökningarna noteras för
patologiska analyser. Kostnaderna för röntgenundersökningar minskar något. Utredning om felaktig
debitering i samband med uteblivna besök pågår.
Medicinskt och övrigt material överskrider budget. Underskottet är främst hänförbart till
anestesi/opererande enheter, byte av insulinpumpar samt dialysmaterial. Här återfinns även underskott
för röntgenmaterial och testreagenser kopplat till ökning av mikrobiologiska analyser.
Övriga kostnader lämnar ett underskott jämfört med budget. Underskottet är i huvudsak hänförbart
till sjukresor, förbrukningsinventarier och kostnader för IT. Någon effekt av det ändrade regelverket för
sjukresor kan inte utläsas, underskottet har istället ökat med 600 tkr.
Överskott för projekt uppgår till 1,5 mnkr och avser onkologklinikens palliativa centrum, kliniska
prövningsenhet samt ej förbrukade forskningsstipendier vid FoU-centrum.
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Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)
Primärvårds- och rehabcentrum

Juli ack
2017

Juli ack
2016*)

Resultat
2016*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår
(apr)

-10 316

-863

-1 977

-11 966

-19 000

-13 030

-2 208

-1 081

-12 614

-20 000

2 713

1 345

-896

648

1 000

Medicin- och akutcentrum

-18 795

-16 245

-19 056

-21 605

-45 500

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-62 855

-31 691

-58 618

-89 782

-85 000

-3 840

-3 974

-4 809

-4 675

-200

Vuxenpsykiatri

-15 672

-9 899

-13 676

-19 449

-37 100

Rättspsykiatri

-3 506

1 530

1 247

-3 697

-6 400

111

3 764

2 234

-1 420

-2 000

-114 872

-57 378

-94 654

-152 594

-195 200

-9 508

242

-6 255

-16 006

900

2 649

2 874

4 639

4 414

3 000

-6 860

3 116

-1 616

-11 591

3 900

1 544

8 455

12 847

5 994

1 300

-120 188

-45 807

-83 423

-158 191

-190 000

varav vårdval
varav rehab + övrigt

Medicinskt servicecentrum

Tandvårdscentrum
Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt
Projekt
Summa HS totalt inkl projekt
Åtgärder för kostnadsreducering

60 000

Resultat inkl åtgärder

-130 000

Not: 2016 har justerats för organisationsförändringar

Kommentar från respektive centrum:

Primärvårds- och rehabcentrum redovisar sammantaget ett negativt resultat. Primärvårdens
besvärliga personalsituation fortsätter med drygt hälften av distriktsläkartjänsterna vakanta och
hyrläkare som i stort förklarar det negativa resultatet även om juli månad ger ett positivt utfall jämfört
med budget. Rehabdelen redovisar ett mindre positivt resultat hänförbart till framförallt låga kostnader
så här långt för köpt högspecialiserad vård på Rehabkliniken.

Medicin- och akutcentrum redovisar ett ackumulerat underskott med -18,8 mnkr exkl projekt där
utfallet i juli ger ett mindre plus med 200 tkr. Det ackumulerade resultatet tyngs av lägre semesteruttag
och höga övertidskostnader jämfört med budget. Bemanningssituationen är i stort oförändrad jämfört
med våren. Hyrpersonal används främst på medicinkliniken i Ljungby och på akutmottagningen i Växjö.
Under sommarmånaderna har även medicinkliniken i Växjö tvingats anlita bemanningsföretag.
Säsongsvariationer medför lägre kostnader för läkemedel och förbrukningsmaterial jämfört med budget.
Den köpta vården fortsätter att ligg på en förhållande vis låg nivå. Den sålda vården på onkologkliniken
ligger i nivå med tidigare år och där har fler utomlänspatienter utanför Blekinge behandlats.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum redovisar ett negativt resultat för perioden. Vakanta tjänster har
medfört dyra bemanningslösningar och övertidsersättningen ligger på en hög nivå. Hyrsjuksköterskor
har främst anlitats på anestesikliniken och kvinnokliniken. Kostnaden för hyrläkare inom
hudverksamheten och kvinnosjukvården är lägre jämfört med samma period 2016. Underskottet för
såld vård inkluderar ersättningen i vårdvalet för Hudkliniken. Säsongsvariationer medför ett överskott
jämfört med budget under sommaren för medicinskt material. Det ackumulerade underskottet kvarstår
dock, till största delen hänförbart till operations- och skopiverksamheten. Negativa avvikelser för köpt
vård avser främst ortopedi och ÖNH-sjukvård. Centrumet redovisar budgetöverskridande även för
köpt högspecialiserad vård inom barn- och ungdomsmedicin.
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Medicinskt servicecentrum redovisar ackumulerat ett negativt resultat. Månadsresultat för juli ligger
nära +-0. Kostnader för hyrpersonal och övertid ökar. Likt tidigare rapportering ligger
reagenskostnaderna på en fortsatt hög nivå. Även kostnader för externt köpta analyser ökar.

Psykiatricentrum redovisar ett negativt resultat som förklaras av kostnader för köpt rättspsykiatrisk
vård och höga bemanningskostnader inom BUP. Utfasning av hyrpersonal pågår inom vuxenpsykiatrin.
Bilden är oförändrad jämfört med tidigare rapportering.

Rättspsykiatrins resultat efter juli slutar -3,5 mnkr under budgeterad nivå. Resultatet inkluderar
avgångsvederlag med -1,3 mnkr. En ökad beläggning medför högre intäkter som trots allt inte förmår
täcka merkostnader för hyrpersonal och övertid. Med en fortsatt stigande beläggning i kombination
med lägre personalkostnader under hösten prognostiseras en resultatförbättring. Man är dock tveksam
till att nollresultat enligt åtgärdsprogrammet kan nås.

Tandvårdscentrum redovisar ett resultat nära noll efter juli som en konsekvens av låga
personalkostnader i kombination med intäkter för friskvårds- och barntandvård. De genomsnittliga
timintäkterna når fortfarande inte upp till målen även om de sakta förbättras. Även tiden med patienter
i stolen är för låg och det utökade behandlingsbehovet inom barntandvården gör att man tappar
patientintäkter för vuxentandvården. Minusresultat gäller för såväl allmän- som specialisttandvård.
Hälso- och sjukvårdsgemensamt redovisar ett sammantaget negativt resultat på -7 mnkr efter maj.
Den negativa avvikelsen mot budget kopplas till schablonersättning för asylsjukvård respektive
ofinansierade anslag för ökat flyktingmottagande. Här ligger även den korrigering som gjorts med
anledning av felaktig uppbokning i bokslut 2016. Väsentliga underskott redovisas även för
interndebiterade kostnader för sjukresor och mikrobiologiska analyser för akutsjukvård samt för
anslaget som ska täcka 50 % av kostnaden för hyrpersonal. Positiva avvikelser redovisas för köpt vård
och patientavgifter samt för anslag som ännu inte utnyttjats. Slutligen noteras att juliresultatet i allt
väsentligt följer tidigare lämnad totalprognos.

Bemanningskostnad

Kostnadsökningen jämfört med 2016 förklaras främst av hyrpersonal, övertid, sjuklön och
löneökningar.
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Kostnad för köpt vård

Kostnaden för köpt vård är i stort sett oförändrad jämfört med 2016.

Kostnad för läkemedel

Månadsutfallet följer föregående års mönster med undantag för maj som ligger betydligt högre 2017
jämfört med 2016.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – JULI 2017

JANUARI – JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

PRC Primärvårdscentrum

5,0

5,4

2,9

4,5

4,8

2,6

PSC Psykiatricentrum

7,1

8,4

3,3

6,3

7,4

3,1

RPK Rättspsykiatriska
Regionkliniken

5,9

9,2

3,6

5,8

7,2

4,9

TVC Tandvårdscentrum

6,1

6,5

2,7

6,7

7,0

4,3

MAC Medicin- och
Akutcentrum

4,6

5,2

2,5

4,2

4,6

2,8

KBC Kirurgi-, Kvinno- och
Barncentrum

5,5

6,0

2,5

5,7

6,1

3,2

MSC Medicinskt
Servicecentrum

5,3

6,1

2,6

4,8

5,7

2,2

HSJ Hälso o
sjukvårdsgemensamt

0,8

0,6

1,0

3,3

8,2

0,5

HSU Hälso o
sjukvårdsutveckling

4,3

4,9

0,9

3,8

3,2

8,8

HSN totalt

5,4

6,1

2,9

5,2

5,6

3,4

Kommentar: Relativt små förändringar i förhållande till föregående år. Skillnad i förändring mellan
män och kvinnor, minskad sjukfrånvaro hos män och ökad hos kvinnor.

Väntande till planerat nybesök hos läkare

Kommentar: Totalt antal väntande till läkarbesök i juli är 5 279, vilket innebär en ökning med 450
patienter under juni/juli. Detta är en förväntad ökning eftersom den planerade verksamheten är
minimerad under sommarperioden. Jämfört med juli 2016 har antalet väntande minskat 379 och som
står i paritet med ökningen av den planerade öppenvårdsproduktionen.
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Den nationella vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) är oförändrat 84 % jämfört med maj, medan
Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) minskar från 67 % i maj till 60 % i juli.

Väntande till planerad operation/åtgärd

Kommentar: Totalt antal väntande till operation/behandling är 3 496, vilket är en ökning med 91
patienter under juni/juli och som är kopplad till en minskad planerad verksamhet under
sommarperioden. Jämfört med juli 2016 har antalet väntande ökat med 172 trots att antalet planerade
operationer ökat med 110 operationer under 2017.
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Den nationella vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) minskar från 71 % i maj till 62 % i juli, medan
Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) minskar från 53 % i maj till 43 % i juli.

Antal väntande vid BUP

Kommentar: För barn och ungdomspsykiatrin fortsätter antal väntande till utredning att öka medan
antalet väntande till nybesök och behandling i stort är på en oförändrad nivå. (Diagram jan 2015 – juli 2017)
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Produktionsstatistik juli
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

103 220

102 353

10 386

17 jmf 16

17 jmf 15

104 409

867

-1 189

1%

-1%

11 284

10 675

-898

-289

-8%

-3%

130 981

131 393

123 863

-412

7 118

0%

6%

61 641

65 151

57 012

-3 510

4 629

-5%

8%

2 693

2 570

2 465

123

228

5%

9%

Vårdtillfällen

83

81

81

2

2

2%

2%

Medelvårdtid

32

32

30

0

1

0%

5%

Beläggning i %

54

53

93

1

-40

3%

-42%

1 136

1 029

835

107

301

10%

36%

26 174

24 103

23 764

2 071

2 410

9%

10%

13 028

12 512

12 395

516

633

4%

5%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

61 600

67 221

70 888

-5 621

-9 288

-8%

-13%

Vårdtillfällen

13 966

14 836

15 154

-870

-1 188

-6%

-8%

Medelvårdtid

4,4

4,5

4,7

-0,1

-0,3

-3%

-6%

Operationer i SV

2596

2280

2765

316

-169

14%

-6%

Förlossningar

1305

1300

1246

5

59

0%

5%

Födda barn

1318

1314

1258

4

60

0%

5%

Beläggning i %

82,4

87,7

86,5

-5,3

-4,1

-6%

-5%

314,8

352,4

376,1

-37,6

-61,3

-11%

-16%

Läkarbesök

94 495

92 702

94 055

1 793

440

2%

0%

- varav akutmottagningarna

29 898

29 705

28 858

193

1 040

1%

4%

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan
vårdgivare
Övrig primärvård/rehabilitering
Sjukvårdsrådgivn samtal
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Läkarbesök
Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök

5 712

5 971

5 755

-259

-43

-4%

-1%

- varav planerade återbesök

39 620

38 796

40 606

824

-986

2%

-2%

- varav planerade nybesök

19 265

18 230

18 836

1 035

429

6%

2%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv

87 447

82 813

81 705

4634

5742

6%

7%

Besök i dagsjukvård

33 262

32 650

29 964

612

3298

2%

11%

8 469

8 642

9 498

-173

-1 029

-2%

-11%

Vårdtillfällen

906

960

876

-54

30

-6%

3%

Medelvårdtid

9,3

9,0

10,8

0,3

-1,5

3%

-14%

71,3

65,5

70,5

5,8

0,8

9%

1%

Psykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser

52,0

50,7

52,0

1,3

0,0

3%

0%

Läkarbesök

5 856

5 823

5 406

33

450

1%

8%

- varav akuta

1 727

1 679

1 642

48

85

3%

5%

21 522

20 604

21 511

918

11

4%

0%

Besök annan vårdgivare
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Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Rättspsykiatri
Vårddagar, exkl. permissioner

25 030

25 647

24 677

-617

353

-2%

1%

Beläggning i %

100,0

102,1

99,6

-2,0

0,4

-2%

0%

Disponibla vårdplatser

118,0

118,0

116,9

0

1,1

0%

1%

Antal frisktandvårdsavtal

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Patienttid/totalt arbetad tid i %

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Antal behandlade patienter

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Total patienttid, timmar

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Röntgen undersökningar

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Röntgen CLV

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Röntgen LLL

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Mammografier

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Kliniska fysiologiska analyser

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Kliniska kemiska analyser

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Mikrobiologiska analyser

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Patologiska och Cytologiska
analyser/remisser

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Besök, läkare med vårdavtal.

4 064

4 154

5 866

-90

-1 802

-2%

-31%

Besök, läkare med ersättn enl lag

8 590

8 688

8 868

-98

-278

-1%

-3%

Deleg besök hos sjuksköterskor

2 826

2 390

3 718

436

-892

18%

-24%

Sjukgymnastik, vårdavtal

2 820

2 888

2 913

-68

-93

-2%

-3%

18 696

21 070

22 241

-2 374

-3 545

-11%

-16%

Naprapat

1 071

1 119

1 032

-48

39

-4%

4%

Psykoterapeut

1 000

888

524

112

476

13%

91%

Tandvård

Medicinsk Service

Privata vårdgivare

Sjukgymnastik, ersättn enl lag

Produktionsstatistik för juli saknas för tandvård och medicinsk service. Den totala
sjukvårdsproduktionen i egen regi ökar med 0,8 % jämfört med samma period föregående år. Generellt
sett är det den planerade vården som ökar medan den akuta vården minskar.
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Trafiknämnden
Resultatuppföljning per bas/delenhet

Resultaträkning (tkr)

Månad: Januari – Juli 2017

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavvikelse

Utfall ack

Differens

Länstrafikens Kansli

-16 792

-17 462

670

-27 235

-30 092

0

Teknik och
omkostnader

-12 872

-14 122

1 250

-22 252

-24 209

2 000

Marknadsföring

-2 116

-3 600

1 484

-6 399

-7 200

0

Utredningsuppdrag

-1 469

-1 202

-267

-2 489

-2 650

0

Regiontrafik

-71 460

-68 384

-3 076

-116 941

-117 000

-1 500

Växjö stadstrafik

-37 524

-37 299

-225

-63 221

-64 400

2 000

-533

-695

162

-934

-1 200

0

-9 635

-11 576

1 941

-16 254

-19 845

2 500

Krösatåg Syd

-18 049

-19 950

1 901

-29 307

-34 200

-2 000

Öresundståg

2 305

-5 587

7 892

2 099

-10 100

5 500

-1 062

-1 044

-18

-1 632

-1 790

0

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-1 674

-2 083

409

-3 294

-5 500

2 500

-246

-246

0

-423

-382

0

0

0

0

0

0

0

-33

-33

0

-64

-64

0

-267

0

-267

-841

0

0

-171 428

-183 285

11 857

-289 188

-318 632

11 000

Älmhult stadstrafik
Krösatåg Nord

Pågatåg

Serviceresor
Sjukreseadministration
Färdtjänstavdelning
Abonnerad
skolskjuts
Totalsumma

Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 11 857 tkr jämfört med budget.
Störst positiv avvikelse har Öresundståg med 7 892 tkr. För Öresundståg är det framförallt
hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För
underhållskostnaderna gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017.
Störst negativ avvikelse har Regiontrafik med – 3 076 tkr. Resandet har minskat något jämfört med
2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat; dels på grund av ökade indexkostnader och dels på
grund av utökad trafik.
Prognos för 2017 är 11 000 tkr. Ny prognos lämnas efter augusti.
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Avstängningen av ett spår på södra Stambanan under drygt två månader april – juni har i första hand
fått negativa effekter på Krösatåg Syd men även Öresundstågtrafiken har drabbats. Trafiknämnden har
tidigare beslutat om omdisponering av budgetmedel från Öresundståg till Krösatåg Syd (3 000 tkr) med
anledning av avstängningen. En viss eftersläpning finns av kostnaderna men det står klart att de totala
merkostnaderna kommer att bli lägre än det budgeterade beloppet 3 000 tkr.
Resandet för perioden augusti 2016 – juli 2017 ökade med 9,1 % för Växjö stadstrafik men minskade
med 1,4 % för regiontrafiken jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 73 % för perioden
augusti 2016 – juli 2017 vilket var högre än för samma period tidigare år (71 %).
Betyget för den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 85 % för perioden augusti 2016 – juli
2017 vilket var högre än för samma period tidigare år (81 %).
Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern var 11,92 % för perioden augusti 2016 – juli 2017
vilket var högre än för samma period tidigare år (10,80 %).

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag
Öresundståg

Intäkter tkr
jan-jul 2017

Kostnader tkr
jan-jul 2017

%
jan-jul
2017

Jämförelse
%
Bokslut
2016

Jämförelse
%
Budget
2017

%
Prognos
2017

67 111

64 806

103,6%

100,5%

91,8%

93,8%

886

1 419

62,4%

61,1%

54,7%

54,7%

Regiontrafik buss

51 859

123 318

42,1%

45,1%

43,0%

42,4%

Växjö stadstrafik

23 761

61 285

38,8%

41,5%

39,9%

41,7%

7 339

16 974

43,2%

45,4%

38,3%

43,4%

301

1 363

22,1%

28,5%

24,5%

24,5%

6 726

24 775

27,1%

27,6%

24,9%

24,9%

157 983

293 940

53,7%

55,8%

52,1%

53,0%

Älmhults stadstrafik

Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA

Självfinansieringsgraden för januari - juli 2017 är 53,7 % vilket är lägre än Bokslut 2016 (55,8 %) men
högre än Budget 2017 (52,1 %).
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2016 var 54,3 %.
Prognosen för 2017 är 53,0 %. Prognosen kommer att revideras i samband med delårsrapporten för
januari – augusti.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – JULI 2017
Centrum

JANUARI – JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

LTR Länstrafiken Gemensamt

4,7

6,8

2,2

3,3

4,4

2,1

UTR Uppdragsverksamhet Trafik

5,6

8,0

0,7

8,0

10,4

0,9

Trafiknämnd tot.

5,0

7,3

1,8

5,2

7,3

1,7

Kommentar: Redovisningen i månadsrapporten har anpassats till hur sjukfrånvaron redovisas i
regionens styrtalsredovisning. Detta innebär att statistiken inte längre släpar en månad utan statistiken i
månadsrapporten för juli avser sjukfrånvaron i månaderna januari – juli.
Den totala sjukfrånvaron var något lägre i år än motsvarande period förra året.
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Regionala utvecklingsnämnden
Resultat
Januari – Juli 2017

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavv

Differens

Verksamhetsstöd

- 6 418

- 8 656

2 238

-10 201

-14 086

0

Projektkontor
ekonomiskt stöd

-11 532

-11 541

9

-18 659

-19 785

0

Kunskap och lärande

-2 935

-3 339

404

-6 682

-5 747

0

Folkhälsa och soc
utveckling

-4 916

-5 321

405

-7 467

-9 264

0

Hållbar tillväxt

-4 347

-3 982

-365

-6 964

-7 115

0

Totalsumma

-30 149

-32 840

2 692

-49 974

-55 997

0

Verksamheten går hittills enligt plan. Prognosen är att resultatet totalt ska följa budget. Avvikelsen till
och med juli beror till största del på periodiseringsavvikelser under året. Den positiva avvikelsen på
verksamhetsstöd beror till på föräldraledigheter, sjukdom och vakans samt periodisering av budget på
YH som ligger under verksamhetsstöd.
Budgeterade heltidstjänster 2017 är 69,15 varav 12,49 är budgeterade att projektfinansieras.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2017

JANUARI - JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Region utveckling totalt

5,4

6,9

0,9

4,1

5,2

0,7

Region Kronoberg totalt

5,4

6,1

3,1

5,2

5,7

3,6

Kommentar: Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som för Region Kronoberg totalt. Förvaltningen har
några långtidssjukrivna där rehabilitering och planerad återgång pågår.
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Kulturnämnden
Resultat
Januari-Juli 2017
Resultaträkning exkl.
projekt (tkr)

Budget
Ack

Utfall ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv

-1 489

-2 180

691

-2 396

-3 758

0

Driftstöd,utv medel

-29 882

-30 498

617

-50 548

-52 283

0

Totalsumma

-31 370

-32 678

1 308

-52 944

-56 041

0

Förvaltning

Ett överskott har genererats t o m juli vilket bl. a beror på att utbetalning till ungdomsorganisationerna
och studieförbund inte har gjorts ännu samt att egna projektmedel ej nyttjats. Budgeten är inte
periodiserad enligt detta. Alla kostnader är inte upparbetade på förvaltningen delvis beroende på en
partiell föräldraledighet. Verksamheten löper enligt plan och prognosen är att resultatet ska följa budget
under året.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2017

JANUARI - JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0,9

0,9

0,0

1,6

1,6

0,0

Region Kronoberg

5,4

6,1

3,1

5,2

5,7

3,6

Kommentar: Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad. Den ligger betydligt lägre än i Region Kronobergs
totalt men är svår att jämföra eftersom förvaltningen är så liten.
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Grimslövs folkhögskola
Resultat
Resultaträkning exkl
proj
(tkr)
Skoldelen
Internat
Restaurang
Ekhagen
Totalsumma

Januari – Juli 2017

Rullande

Årsbudget

Prognos

Budget
Ack

12 mån

2017

Budgetavv

Utfall ack

Differens

-4 049

-6 675

2 626

-6 586

-11 330

0

-18

-83

65

185

-142

0

-361

-369

7

-410

-639

0

876

885

-10

1 527

1 518

0

-3 553

-6 241

2 689

-5 284

-10 592

0

Fortsatt fokus på strategiskt målinriktat arbete in till sista december 2017, med kontroll över både
kostnader och intäkter, är starkt i fokus. Viktiga komponenter är våra gemensamma ansträngningar att
fylla ordinarie kurser och rum på internatet. I nuläget har vi lediga platser både på internat och alla
kurser.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2017

JANUARI - JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Grimslöv folkhögskola
totalt

5,1

2,2

12,2

1,9

1,2

4,2

Region Kronoberg totalt

5,4

6,1

3,1

5,2

5,7

3,6

Kommentar: Långtidssjukskrivningar har drabbat vår lilla enhet hårt. En långtidssjukskriven är nu
tillbaka i tjänst fullt ut. Personalbefrämjande åtgärder fortsätter löpande.

Övrigt: Viktigt för framtida framgångar är att vi fått besked om att behålla Ekhagen Kurs och
Konferens i ett lokalanpassat skick. Av Sveriges 154 folkhögskolor, har de flesta framgångsrika
folkhögskolorna ett kurs- och konferenscentrum i sin verksamhetspalett, vilket nu Grimslövs
folkhögskola också fortsättningsvis har. Därmed kan vi möta alla olika framtida behov på ett flexibelt
sätt och samtidigt ha större möjlighet att hålla budget.
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Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB 17RK45
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 210. Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB 17RK45

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform Småland &
Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och delenhet
0810300.
Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings län). Sistnämnda
ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga ägare och avser att
träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000 kronor. Bolagets uppdrag är att
”genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med iakttagande av lokaliserings-,
likställighets- och självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland och Öland för
nationella och internationella besökare”.
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd diskuterat
frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde. Parterna har därvid
enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess ägarandel, med 50 procent
vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000 kronor per part. Beslut om hur, och
i vilken form, det framtida arbetet inom området ska bedrivas kommer att diskuteras när
detta förvärv skett.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V), Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C),
Robert Olesen (S) och kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform Småland &
Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och delenhet
0810300.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
Beslutsunderlag- Aktieinköp IT-plattform Småland & Öarna AB
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK45
Handläggare: Anders Unger,
Datum: 2017-05-17

Regionstyrelsen

Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform
Småland & Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och
delenhet 0810300.

Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings
län). Sistnämnda ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga
ägare och avser att träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000 kronor.
Bolagets uppdrag är att ”genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med
iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen,
tillgängliggöra Småland och Öland för nationella och internationella besökare”.
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd
diskuterat frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde.
Parterna har därvid enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess
ägarandel, med 50 procent vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000
kronor per part. Beslut om hur, och i vilken form, det framtida arbetet inom
området ska bedrivas kommer att diskuteras när detta förvärv skett.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK45
Handläggare: Anders Unger,
Datum: 2017-05-17

Bilaga:

Beslutsunderlag Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
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Beslutsunderlag
2017-05-17
Dnr 17RK45
Handläggare: Anders Unger

Aktieköp IT-plattform Småland & Öland AB
Förutsättningar
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings
län). Sistnämnda ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga
ägare och avser att träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000 kronor, där
ägarnas aktieinnehav således uppgår till 50 000 kronor vardera. Bolagets uppdrag
är att ”genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med iakttagande av
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland
och Öland för nationella och internationella besökare”.
Genomfört arbete hittills
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd
diskuterat frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde.
Parterna har därvid enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess
ägarandel, med 50 % vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000 kronor
per part.
De tre ägarna har efter uppsägningen gemensamt arbetat med en planering för det
fortsatta arbetet och inriktningen. Vid ett ägarmöte 2017-03-28 enades ägarna om
att det befintliga ägaravtal som fastställdes i samband med bolagets bildande ska
fortsätta gälla och att man under tiden ska diskutera formerna för utträde och
fortsatt verksamhet. Vid diskussioner i den politiska styrgruppen för Partnerskap
Småland har därutöver bl.a. frågor som kvarstår som gemensamma
smålandsangelägenheter diskuterats. Parallellt med dessa samtal har
länsturismansvariga i Kronobergs och Kalmar län, d.v.s. AB Destination
Smålands VD och ansvarig tjänsteperson på Regionförbundet i Kalmar län,
tillsamman med IT-plattformsbolagets VD arbetat med att ta fram gemensamma
behov och prioriteringar. Dessa rör bl.a. samordning av IT-strukturer,
kompetensutveckling av såväl företag som tursitbyråer och omvärldsbevakning
kring IT-utveckling inom näringen.
Under våren 2017 har ägarna i Kronobergs och Kalmar län meddelat Smålands
Turism AB att man önskar förvärva dess aktiepost och därefter fortsätta
samarbetet i bolaget. Efter det formella övertagandet kan arbetet med att forma
det nya bolaget inledas. Ambitionen från de två blivande ägarna är att avtalen med
befintliga leverantörer ska behållas och omförhandlas för att säkra att kommuner
och destinationer i Kronobergs och Kalmar län ska kunna fortsätta med samma
förutsättningar ytterligare en tid framöver. I nästa steg ska den nya
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ägarkonstellationen se över förutsättningarna för bolaget vad gäller organisation,
uppdrag och verksamhetsmål.
Tidigare beslut i ärendet
Regionförbundet södra Småland beslutade 2014 att bilda bolaget IT-plattform
Småland & Öland AB med syfte att, genom att utveckla en gemensam ITplattform, bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i Småland. Vid
bildandet fastställdes bolagsordning och ägarna enades om villkoren i ett
aktieägaravtal. Sedan 2015 har Region Kronoberg tillsammans med övriga två
ägare årligen, genom beslut av Regionfullmäktige, fastställt ägardirektiv för
bolaget.
Diskussion och konsekvensbeskrivning
IT-plattform Småland & Öland AB har sedan 2014 utjort en viktig
samarbetspartner för besöksnäringsansvariga aktörer i Småland. Samordningen av
IT-knutna marknadsföringsinsatser och andra funktioner är ett gemensamt
arbetsområde för samtliga tre län. Smålands Turism AB, som är
utvecklingsansvarigt för besöksnäringen i Jönköpings län, har gjort bedömningen
att man nu vill träda ur bolaget och arbeta med delar av verksamheten i egen regi.
De tre nuvarande parterna är dock eniga om att vissa delar av verksamheten har
en karaktär som gör att de fortsatt ska samordnas för hela Småland.
Utifrån det uppkomna läget har ägarna i Kronobergs och Kalmar län tillsammans
diskuterat hur man vill gå vidare med bolaget och dess verksamhet. I
diskussionerna har man enats om att tillsammans begära köp av Smålands Turism
AB:s aktiepost i bolaget, och dela denna aktiepost i lika delar. Arbetet med att
identifiera och besluta om hur verksamheten därefter ska bedrivas, dess uppdrag,
organisation och verksamhetsmål kan efter aktieförvärvet påbörjas gemensamt av
de två ägarna. Aktieförvärvet är ett första steg i ett nytt samarbete inom
besöksnäringsområdet mellan Kronobergs och Kalmar län.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 211. Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB 17RK43

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg, Videum
AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Verksamheten
styrs av ägardirektiv, som årligen utarbetas gemensamt av ägarna.
Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför
inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns
verksamhet. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och
akademi i hela länet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade.
Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett möte
den 21 oktober 2016 med syfte att diskutera bolagets verksamhet och framtida inriktning.
Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp, med representation från de tre
ägarna, med uppdrag att utifrån ägarmötet ta fram en inriktning för bolagets framtida
verksamhet. Arbetet har resulterat i ett reviderat ägardirektiv för 2017 och framåt. Bilagt
förslag till reviderat ägardirektiv har presenterats och diskuterats vid ett ägarmöte den 31
mars 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Fastställande av ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (ändringar markerade)
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (efter ändringar)
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK43
Handläggare: Anders Unger
Datum: 2017-05-02

Regionstyrelsen

Fastställande av ägardirektiv för Företagsfabriken i

Kronoberg AB
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.

Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg,
Videum AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera.
Verksamheten styrs av ägardirektiv, som årligen utarbetas gemensamt av ägarna.
Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför
inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i
inkubatorns verksamhet. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både
näringsliv och akademi i hela länet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns
representerade.
Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett
möte den 21 oktober 2016 med syfte att diskutera bolagets verksamhet och
framtida inriktning. Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp, med
representation från de tre ägarna, med uppdrag att utifrån ägarmötet ta fram en
inriktning för bolagets framtida verksamhet. Arbetet har resulterat i ett reviderat
ägardirektiv för 2017 och framåt. Bilagt förslag till reviderat ägardirektiv har
presenterats och diskuterats vid ett ägarmöte den 31 mars 2017.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken fr.o.m. 2017.
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Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB fr.o.m. 2017
(med ändringar markerade i text, överstruken = borttagen text och grå-markerad text = ny text)
Företagsfabriken i Kronoberg AB, nedan kallat ”bolaget”, ägs av Videum AB, Linnaeus
University Development AB och Region Kronoberg, nedan benämnda ”ägarna”.
Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen på
bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och det
aktieägaravtal mellan ägarna som föreligger.
Bolagets uppdrag ändamål och verksamhetsidé
Bolagets uppdrag är att effektivisera, stödja och utveckla kunskapsöverföring och
kommersialisering, att stimulera uppkomsten och den tidiga utvecklingen av tillväxtinriktade
företag samt att stödja utveckling av kunskapsintensiva företag och verksamheter.
Ägarnas ändamål med Bolagets verksamhet är att stödja utvecklingen av kunskapsintensiva och
tillväxtorienterade företag och verksamheter, samt stödja uppkomsten och kommerisaliseringen
av akademiska avknoppningar.
Bolagets verksamhetsidé är att i anslutning till Linneuniversitetet bedriva
företagsinkubatorverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
Övergripande mål och målgrupper
Det övergripande syftet är att skapa en infrastruktur för inkubatorverksamhet som kan stödja och
inspirera innovatörer och entreprenörer som har en affärsidé med stor tillväxtpotential.
Primärt utgörs målgrupperna av innovatörer och entreprenörer. Genom närheten till
Linnéuniversitetet kommer en viktig målgrupp att vara studenter eller relativt nyexaminerade
studenter. Forskare utgör en målgrupp. Även de forskare som inte uppfyller inkubatorns
antagningskriterier, men där innovationsrådgivarna på Linnéuniversitetet i samråd med bolagets
VD bedömer att de behöver stöd i affärsutvecklingsprocessen, ska bolaget i rimlig omfattning
vara behjälpligt. Genom ett aktivt arbete i olika delar av regionen bör också personer utanför
akademien med affärsidéer komma att utgöra en målgrupp för bolagets verksamhet.
Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela
Kronobergs län. Detta gör att Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för
företag utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i
inkubatorns verksamhet. Företagare inom den kreativa sektorn och ICT-sektorn ingår i inkubatorverksamhetens målgrupper och bör ägnas särskild uppmärksamhet.
Verksamhet
Bolaget ska arbeta för att skapa en miljö som stöttar nystartade företag i deras utvecklingsprocess
till etablerat företag. Bolaget ska i sin verksamhet bl.a. erbjuda entreprenörer och innovatörer
stöd och hjälp. I verksamheten ska affärsrådgivning och coachning samt uppföljningar och
utvärderingar ingå som viktiga delar. De insatser som görs gentemot företagen ska utgå från ett
aktivt förhållningssätt som innebär täta kontakter med företagen i syfte att fördjupa kunskapen
om företagens specifika problem och utvecklingsmöjligheter. Detta ska också skapa möjlighet för
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inkubatorn att hitta relevant rådgivningskompetens för varje enskilt företag utifrån dess specifika
problembild.
I verksamheten ska man verka för att skapa breda kontaktnät med andra främjarorganisationer i
regionen för att företagarna i inkubatorn alltid ska kunna erbjudas optimal rådgivning. Bolaget
ska sträva efter att kontinuerligt bredda sina kontaktnät och söka samarbete och samverkan med
andra liknande verksamheter såväl inom länet som i andra regioner.
Bolaget ska utveckla mångfalden i hela verksamheten.
Den fysiska miljön, lokalerna, är en viktig del i inkubatorkonceptet och ska utformas, anpassas
och utvecklas för att främja affärskontakter och erfarenhetsutbyte mellan företag.
De tre delprocesserna i den utvecklingskedja som Bolaget ansvarar för kan beskrivas som:
Inflöde

Bolaget ska ha en kontinuerlig tillströmning av företag som kan bli föremål för
Bolagets insatser.

Inkubation

Den process som utvecklar företagen, d.v.s. förädlar deras verksamhet och
produkter, utgör Bolagets kärnverksamhet och ska tillföra ett mervärde.

Exit

Bolagets verksamhet syftar till att stödja företagen i processer som förbereder dem
för en fortsatt och expanderande verksamhet efter inkubationen.

Mångfald ska vara en naturlig del i verksamheten.
Verksamhetsplaner, uppföljning, informationsplikt m.m.
Bolaget ska i verksamhetsplaner redovisa mål för verksamheten i linje med detta direktiv, hur
dessa mål ska mätas och vilka insatser som planeras. Verksamhetens ROI (Return of Investment),
värderat utifrån VINNOVA:s InkubatorRapportering (skattebaserad ROI, relativt offentliga
kostnader), ska redovisas i verksamhetsplanen och följas upp årligen i bolagets årsredovisning.
Bolaget ska sträva mot att årligen successivt öka ROI.
Bolaget ska redogöra för sina mål i verksamhetsplanen. Dessa mål ska kopplas till de tre ovan
angivna delprocesserna.
I samband med att årsredovisningen avges ska Bolaget lämna en rapport till ägarna om
genomförda aktiviteter och grad av måluppfyllelse.
Ägarna äger rätt att ta del av information och handlingar rörande Bolaget och dess verksamhet.
Bolaget ska kontinuerligt hålla ägare, finansiärer och samarbetsparter väl informerade om sin
verksamhet. Det åligger Bolaget att till ägarna översända
- protokoll från bolagsstämma
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- granskningsrapport
- delårsrapport per augusti månad
- underlag till ägarnas sammanställda redovisning inom tid och med den utformning som
respektive ägare bestämmer
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- annan information som är relevant och av betydelse.
Underställningsskyldighet
Bolagsstyrelsenet ska tillse att ägarna erbjuds yttra sig och ges tillfälle till samråd regionfullmäktige
och kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas av styrelsen. Sådana beslut kan bland annat avse
ärenden som rör
- förvärv och bildande av dotterföretag
- frivillig likvidation
- etablering eller avveckling av rörelsegren
- ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- ändring av aktiekapital
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om viss fråga är av sådant slag att den ska
underställas fullmäktige ska samråd ske med regionstyrelsen och kommunstyrelsen.
Om minst en ledamot i bolagsstyrelsen så önskar ska, inför styrelsens beslut i enskild fråga,
regionstyrelsen, Videums styrelse och styrelsen för Linnaeus University Development AB
erbjudas yttra sig och ges möjlighet till samråd.
Finansiering
Bolaget finansieras genom samarbetsavtal, uppdrag och anslag från Videum och Region
Kronoberg ägarna, Vinnova och samt externa intressenter och företag. Därutöver kan bolaget
finansiera delar av verksamheten och särskilda insatser genom aktivitetsbaserade intäkter från
samarbetsprojekt finansierade genom t.ex. av EU eller och nationella aktörer. För sådan projektverksamhet ska bolaget aktivt söka annan finansiering än från aktörer i Kronoberg.
Instruktion för verkställande direktör och arbetsordning för bolagsstyrelsen
Bolaget har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska se till att instruktionen
regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
Bolagsstyrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt eget arbete. Båda dessa uppdrag ska
fastställas årligen av Bolagets styrelse.
Övrigt
Detta ägardirektiv gäller fr.o.m. 2017-xx-xx tills vidare.
Detta ägardirektiv har upprättats i fyra exemplar, varav ägarna erhållit var sitt och ett har
överlämnats till bolaget.
Växjö den

2017

Växjö den

2017

Växjö den

2017

VideumAB

Linnaeus University
Development AB

Region Kronoberg

Olle Sandahl
Styrelseordförande

Per Brolin
Styrelseordförande

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB fr.o.m. 2017
Företagsfabriken i Kronoberg AB, nedan kallat ”bolaget”, ägs av Videum AB, Linnaeus
University Development AB och Region Kronoberg, nedan benämnda ”ägarna”.
Ägarna tydliggör i dessa ägardirektiv sina gemensamma intentioner avseende inriktningen på
bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande.
Bolagets ändamål och verksamhetsidé
Ägarnas ändamål med Bolagets verksamhet är att stödja utvecklingen av kunskapsintensiva och
tillväxtorienterade företag och verksamheter, samt stödja uppkomsten och kommerisaliseringen
av akademiska avknoppningar.
Bolagets verksamhetsidé är att i anslutning till Linneuniversitetet bedriva
företagsinkubatorverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
De tre delprocesserna i den utvecklingskedja som Bolaget ansvarar för kan beskrivas som:
Inflöde

Bolaget ska ha en kontinuerlig tillströmning av företag som kan bli föremål för
Bolagets insatser.

Inkubation

Den process som utvecklar företagen, d.v.s. förädlar deras verksamhet och
produkter, utgör Bolagets kärnverksamhet och ska tillföra ett mervärde.

Exit

Bolagets verksamhet syftar till att stödja företagen i processer som förbereder dem
för en fortsatt och expanderande verksamhet efter inkubationen.

Mångfald ska vara en naturlig del i verksamheten.
Bolaget ska redogöra för sina mål i verksamhetsplanen. Dessa mål ska kopplas till de tre ovan
angivna delprocesserna.
I samband med att årsredovisningen avges ska Bolaget lämna en rapport till ägarna om
genomförda aktiviteter och grad av måluppfyllelse.
Ägarna äger rätt att ta del av information och handlingar rörande Bolaget och dess verksamhet.
Bolaget ska kontinuerligt hålla ägare, finansiärer och samarbetsparter väl informerade om sin
verksamhet. Det åligger Bolaget att till ägarna översända
- protokoll från bolagsstämma
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- granskningsrapport
- delårsrapport per augusti månad
- underlag till ägarnas sammanställda redovisning inom tid och med den utformning som
respektive ägare bestämmer
- annan information som är relevant och av betydelse.

Bolagsstyrelsen ska tillse att ägarna erbjuds yttra sig och ges tillfälle till samråd innan beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas av styrelsen.
Om minst en ledamot i bolagsstyrelsen så önskar ska, inför styrelsens beslut i enskild fråga,
regionstyrelsen, Videums styrelse och styrelsen för Linnaeus University Development AB
erbjudas yttra sig och ges möjlighet till samråd.
Bolaget finansieras genom samarbetsavtal, uppdrag och anslag från Videum och Region
Kronoberg samt externa intressenter och företag. Därutöver kan bolaget finansiera delar av
verksamheten och särskilda insatser genom intäkter från samarbetsprojekt finansierade t.ex. av
EU eller nationella aktörer.
Bolaget har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Styrelsen ska se till att instruktionen
regelbundet omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
Bolagsstyrelsen ska fastställa en arbetsordning för sitt eget arbete. Båda dessa uppdrag ska
fastställas årligen av Bolagets styrelse.
Detta ägardirektiv gäller fr.o.m. 2017-xx-xx tills vidare.
Detta ägardirektiv har upprättats i fyra exemplar, varav ägarna erhållit var sitt och ett har
överlämnats till bolaget.

Växjö den

2017

Växjö den

2017

Växjö den

2017

VideumAB

Linnaeus University
Development AB

Region Kronoberg

Olle Sandahl
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Styrelseordförande

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
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Protokoll
Datum: 2017-08-15

§ 212. Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och utveckling
avseende grön rehabilitering på recept 14LTK1152

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte
finns uppbyggd inom organisationen.
att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och
Linnéuniversitet utreder möjligheten till forskningssamarbete kring ”naturunderstödda
aktiviteter” med syfte att stärka fortsatt självständighet och livskvalitet med särskilt fokus
för målgruppen äldre inom länet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade § 60/2016 att ge FoU-beredningen i uppdrag att undersöka
möjligheter till ett forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön rehabilitering
inom Region Kronoberg. FoU-beredningen har berett ärendet § 6/2017.
Det bedrivs ingen ”grön rehabliteringsverksamhet” idag inom Region Kronoberg för den
målgrupp som huvudsakligen aktuell forskning är aktuell för. Det kan handla om lindring
av lätt eller medelsvår psykisk ohälsa, utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa,
smärttillstånd som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd.
Den evidens som vi kan se utifrån beskriven forskning visar inga tydliga positiva effekter
på förbättrad hälsa och återgång i arbete. I någon studie framkommer förbättring i
upplevd livskvalitet, insikt om sin förmåga och minskad vårdkonsumtion. Fortsatt
forskning krävs för ytterligare kunskaper.
Linneuniversitet har inte pågående forskning inom det specifika fältet men visar intresse
för att inom samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och dem ansöka om extern
finansiering t.ex. från Kampradstiftelsen.
Utifrån detta föreslår FoU-beredningen regionstyrelsen att avslå förslaget om ett
forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön rehabilitering inom Region
Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte finns uppbyggd inom
organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter och reducerad
sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas.
Yrkanden
Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att ärendets första beslutsats ska ändras till
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Protokoll
Datum: 2017-08-15

"att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte
finns uppbyggd inom organisationen."
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Beslutsordning
Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) meddelar att de avstår
från att delta i regionstyrelsens arbetsutskotts beslut i ärendet, samt att de återkommer till
regionstyrelsen med eget förslag till beslut.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte
finns uppbyggd inom organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter och
reducerad sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas samt
att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och
Linnéuniversitet utreder möjligheten till forskningssamarbete kring ”naturunderstödda
aktiviteter” med syfte att stärka fortsatt självständighet och livskvalitet med särskilt fokus
för målgruppen äldre inom länet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och utveckling avseende grön rehab
på recept
Tjänsteskrivelse- Grön rehabilitering
§6 FoUB Grön rehabilitering
Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1152
Handläggare: Ingeborg Franzén, utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-08-15

Regionstyrelsen

Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och
utveckling avseende grön rehabilitering på recept

Ordförandes förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet
idag inte finns uppbyggd inom organisationen.
att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region
Kronoberg och Linnéuniversitet utreder möjligheten till forskningssamarbete kring
”naturunderstödda aktiviteter” med syfte att stärka fortsatt självständighet och
livskvalitet med särskilt fokus för målgruppen äldre inom länet.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade § 60/2016 att ge FoU-beredningen i uppdrag att
undersöka möjligheter till ett forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön
rehabilitering inom Region Kronoberg. FoU-beredningen har berett ärendet §
6/2017.
Det bedrivs ingen ”grön rehabiliteringsverksamhet” idag inom Region Kronoberg
för den målgrupp som huvudsakligen aktuell forskning är aktuell för. Det kan
handla om lindring av lätt eller medelsvår psykisk ohälsa, utmattningssyndrom,
stressrelaterad psykisk ohälsa, smärttillstånd som utvecklats i samband med
långvarigt stresstillstånd.
Den evidens som vi kan se utifrån beskriven forskning visar inga tydliga positiva
effekter på förbättrad hälsa och återgång i arbete. I någon studie framkommer
förbättring i upplevd livskvalitet, insikt om sin förmåga och minskad
vårdkonsumtion. Fortsatt forskning krävs för ytterligare kunskaper.
Linneuniversitet har inte pågående forskning inom det specifika fältet men visar
intresse för att inom samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och dem ansöka
om extern finansiering t.ex. från Kampradstiftelsen.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1152
Handläggare: Ingeborg Franzén, utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-08-15

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

FoU-beredningens protokoll 2017-02-09
Beslutsunderlag Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och
utveckling avseende grön rehabilitering på recept

Sida 2 av 2

Page 120 of 173

Protokollsutdrag
Datum: 2017-02-09

§ 6.

Grön rehabilitering 14LTK1152

Beslut
FoU-beredningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag
inte finns uppbyggd inom organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter
och reducerad sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas.
att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region Kronoberg
och Linnéuniversitet utreder möjligheten till forskningssamarbete kring
”naturunderstödda aktiviteter” med syfte att stärka fortsatt självständighet och
livskvalitet med särskilt fokus för målgruppen äldre inom länet.
Sammanfattning
Vid FoU-beredningens sammanträde lämnar utvecklingsdirektör Ingeborg
Franzén en aktuell lägesrapport.
Det bedrivs ingen ”grön rehabliteringsverksamhet” idag inom Region Kronoberg för
den målgrupp som huvudsakligen aktuell forskning är aktuell för. Det kan handla om
lindring av lätt eller medelsvår psykisk ohälsa, utmattningssyndrom,
stressrelaterad psykisk ohälsa, smärttillstånd som utvecklats i samband med
långvarigt stresstillstånd.
Den evidens som vi kan se utifrån beskriven forskning visar inga tydliga positiva
effekter på förbättrad hälsa och återgång i arbete. I någon studie framkommer
förbättring i upplevd livskvalitet, insikt om sin förmåga och minskad
vårdkonsumtion. Fortsatt forskning krävs för ytterligare kunskaper.Linneuniversitet
har inte pågående forskning inom det specifika fältet men visar intresse för att inom
samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och dem ansöka om extern finansiering
t.ex. från Kampradstiftelsen.
Utifrån detta föreslås att FoU-beredningen föreslår regionstyrelsen att avslå förslaget
om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön rehabilitering inom
Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte finns uppbyggd
inom organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter och reducerad
sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas.


Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Grön rehab, 2017-02-08

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-02-09
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1152
Handläggare: Ingeborg Franzén, utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

Regionstyrelsen

Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och
utveckling avseende grön rehabilitering på recept

Ordförandes förslag till beslut
FoU-beredningen föreslår regionstyrelsen besluta
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet
idag inte finns uppbyggd inom organisationen samt att evidensläget för goda
hälsoeffekter och reducerad sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan
styrkas.
att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region
Kronoberg och Linnéuniversitet utreder möjligheten till forskningssamarbete kring
”naturunderstödda aktiviteter” med syfte att stärka fortsatt självständighet och
livskvalitet med särskilt fokus för målgruppen äldre inom länet.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade § 60/2016 att ge FoU-beredningen i uppdrag att
undersöka möjligheter till ett forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön
rehabilitering inom Region Kronoberg. FoU-beredningen har berett ärendet §
6/2017.
Det bedrivs ingen ”grön rehabiliteringsverksamhet” idag inom Region Kronoberg
för den målgrupp som huvudsakligen aktuell forskning är aktuell för. Det kan
handla om lindring av lätt eller medelsvår psykisk ohälsa, utmattningssyndrom,
stressrelaterad psykisk ohälsa, smärttillstånd som utvecklats i samband med
långvarigt stresstillstånd.
Den evidens som vi kan se utifrån beskriven forskning visar inga tydliga positiva
effekter på förbättrad hälsa och återgång i arbete. I någon studie framkommer
förbättring i upplevd livskvalitet, insikt om sin förmåga och minskad
vårdkonsumtion. Fortsatt forskning krävs för ytterligare kunskaper.
Linneuniversitet har inte pågående forskning inom det specifika fältet men visar
intresse för att inom samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och dem ansöka
om extern finansiering t.ex. från Kampradstiftelsen.
Utifrån detta föreslår FoU-beredningen regionstyrelsen att avslå förslaget om ett
forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön rehabilitering inom Region
Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte finns uppbyggd inom
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 14LTK1152
Handläggare: Ingeborg Franzén, utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-07-06

organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter och reducerad
sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

FoU-beredningens protokoll 2017-02-09
Beslutsunderlag Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och
utveckling avseende grön rehabilitering på recept
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1 (4)

Hälso- och sjukvårdsledningen
Ingeborg Franzén

2017-02-08

Grön Rehabilitering 14LTK1152/16RK1765
Forskningssamarbete angående grön rehabilitering

Bakgrund
FoU-beredningen har av regionstyrelsen fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till
ett forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön rehabilitering inom Region
Kronoberg (RS §60/2016).
Kartläggning
Vid FoU-beredningens sammanträde juni 2016 genomfördes ett studiebesök vid
Rehabiliteringskliniken på Sigfridsområdet i Växjö. Ansvariga för rehabiliteringsträdgården som
tillhör kliniken förevisade rehabträdgården och presenterade upplägg och målgrupp. Någon
forskningsverksamhet utifrån trädgårdsverksamheten har inte varit aktuell.
Trädgården har funnits sedan början av 2000-talet och används främst av patienter i
rehabklinikens tre processpår: neuroprocess, hjärnskadeprocess och smärtrehab.
Trädgården, som till en början finansierades med hjälp av s.k. Dagmarpengar, har vuxit fram
under åren genom initiativ från både personal och patienter. Omfattningen av den nuvarande
trädgården bedöms av ansvariga chefer vara tillräcklig för rehabklinikens målgrupper.
Trädgården inkl. lusthuset används hela året men arbetsinsatsen i trädgården varierar över året,
såväl för personalen som för patienterna. Mest arbete sker mellan maj och september då flera i
personalen är aktiva i princip varje dag. Under övriga året är det mer punktinsatser.
Det finns intresse att delta i ett forskningsprojekt om detta tydligt hålls ihop av någon som har tid
och resurser för detta.
Patienter från den närliggande vuxenpsykiatrin använder ibland trädgården som en plats för vila
och njutning. Det finns för psykiatrins nya lokaler på Sigfrid ingen planering för att bedriva
rehabträdgård i egen regi. Rättspsykiatriska regionkliniken planerar att bygga ett orangeri. I samtal
med forskningsledaren framkommer att det finns intresse för att koppla ett utvärderings- eller
forskningsprojekt till detta utvecklingsarbete.
Till FoU-beredningens sammanträde i december 2016 presenterades en rapport kring exempel på
rehabträdgårdar i andra län samt några exempel på forskningsresultat.
Vid FoU-beredningens sammanträde deltog även Patrik Grahn och Helen Trymander från SLU
Alnarp för en information och diskussion gällande detta. SLU Alnarp är intresserade av ett
samarbete med Region Kronoberg beträffande forskning kring Grön Rehabilitering. De har idag
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pågående forskning på Alnarp bland annat tillsammans med Region Skåne. Ett önskemål är att vi
bistår med att finansiera forskningssamordnare/forskningssjuksköterska hos oss som bland annat
har ansvar för insamling av data från Region Kronobergs ”grönrehab” verksamhet. SLU Alnarp
har inga egna resurser att bidra med detta till Region Kronoberg i dagsläget.
Exempel från andra landsting och regioner
Aktiviteterna bedrivs ofta i samverkan mellan olika verksamheter/organisationer som
primärvården, vuxenpsykiatrin, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänsten. Ofta
kombineras vistelse och aktiviteter utomhus med andra åtgärder som t.ex. samtal, träning i
vardagsaktiviteter, fysisk träning. Vanligtvis sker aktiviteterna i grupp. Lokaler för grön
rehabilitering kan vara rehabträdgård, gårdar på landet, naturbruksgymnasium, naturreservat, ute i
naturen. Den remitterande verksamheten ansvarar oftast för uppföljning av rehabiliteringen på
individnivå. Flera verksamheter riktar sig till personer i arbetsför ålder och rehabiliteringen är ofta
arbetslivsinriktad. Finansiering av verksamheten sker ofta genom en samverkan t.ex. genom
samordningsförbund men också inom ordinarie rehabiliteringsprogram.
Exempel från forskningen
Annerstedt och Währborg 2011
En systematisk genomgång av forskning gällande kontroll- och observationsstudier om
naturunderstödd rehabilitering NUR. Genomgången visade att en relativt liten men ändå reliabel
evidens finns för att NUR är effektivt och ändamålsenligt som en åtgärd för personer med
psykisk ohälsa men också andra diagnoser som t.ex. fetma. Mer forskning behövs dock och då
med särskilt fokus på kontrollerade studier där olika åtgärder jämförs.
Währborg, Petersson, Grahn 2014
En svensk studie med syfte att utvärdera effekter av Region Skånes rehabiliteringsprogram med
NUA. En registerstudie gällande personer med svår stress och/eller mild till måttlig depression.
Interventionsgruppen bestod av 103 personer som hade remitterats NUA-programmet.
Kontrollgruppen bestod av 678 personer, matchade utifrån ett antal parametrar men som inte
hade remitterats till programmet. En signifikant större minskning av vårdkonsumtion sågs i
interventionsgruppen, både för besök inom primärvård och för vårdtid på psykiatrisk avdelning.
Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna gällande sjukskrivning eller andra mer
sjukdomsspecifika parametrar.
Willert, Wieclaw, Thulstrup 2014
En dansk studie med syfte att utvärdera effekter av NUR på Mariendals Trädgård. Målgruppen
var personer med långtidssjukskrivning på grund av stressrelaterade symptom. Två grupper
jämfördes: 48 personer som deltog i programmet på Mariendal och 45 personer som deltog i ett
rehabiliteringsprogram med samma längd och syfte men utan trädgårdsaktiviteterna. Resultatet
visade inte på några signifikanta effektskillnader mellan grupperna. Skillnaderna i effekt av
åtgärderna mellan deltagare i de båda grupperna hade en likvärdig spridning.
I den efterföljande diskussionen på FoU sammanträdet i december lyftes frågan om
Linnéuniversitetets erfarenheter och planer på forskningsverksamhet kring grön rehabilitering.
Utvecklingsdirektören fick ett fortsatt uppdrag att ta in information om Linnéuniversitetets
erfarenheter och planer på forskningsverksamhet kring grön rehabilitering samt
undersöka universitetets intresse för att deltaga i ett forskningsprojekt om det skulle bli aktullt.

Page 126 of 173

Dialog med Linneuniversitetet
I januari 2017 träffades utvecklingsdirektören och tf. Rektor Peter Aronsson.
Det finns idag ingen forskargrupp som står redo att hantera ett sådant forskningsarbete kring
”grönrehabilitering” inom Lnu men det finns personer med intresse för dessa frågor. Peter
Aronssons utgångspunkt är att genom att lägga olika perspektiv och intresseområden på varandra
kan man skapa en slags gemensam resonansbotten varifrån Region Kronoberg, Lnu och länet i
stort kan hämta incitament för utvecklingsprojekt, egna och gemensamma. Ett spår är det
ramavtal som finns mellan Region Kronoberg och Lnu. Detta avtal skulle kunna fungera som just
en ram för ett utvecklings- och forskningsprojekt där frågan om ”grön rehabilitering” skulle
utgöra en del i ett större arbete runt frågor om hälsa och hälsofrämjande insatser.
Ett annat spår är diskussioner på institutionen för skog och träteknik gällande skogen som en
resurs för länet och befolkningen. Diskussionen innehåller flera olika delar där grön näring är en,
skogen som rekreation och upplevelse är en annan och skogen som en profil för länets
attraktivitet är ytterligare en annan. Skogen som en arena för hälsofrämjande insatser skulle kunna
vara intressant att diskutera vidare.
Till hösten kommer en ny utlysning av ”Kampradmedel”, denna gång med inriktning äldre.
Gruppen äldre är dock stor och i en fortsatt diskussion skulle det kunna vara av värde att
fokusera på hur ”unga äldre” i högre utsträckning kan förvalta sin hälsa och fördröja stora behov
av vårdkontakter. Naturunderstödda aktiviteter t.ex. genom skogen som arena för rekreation,
motion, upplevelse skulle då kunna vara intressant att söka medel för i syfte att driva ett
gemensamt forskningsprojekt mellan RK och lnu. Medverkan av externa forskare skulle i ett
sådant läge kunna vara intressant att diskutera vidare med Alnarp.
Konsekvensbeskrivning
Det bedrivs ingen ”grön rehabliteringsverksamhet” idag inom Region Kronoberg för den
målgrupp som huvudsakligen aktuell forskning är aktuell för. Det kan handla om lindrig av lätt
eller medelsvår psykisk ohälsa, utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa, smärttillstånd
som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd.
Om en ny rehabträdgård ska skapas för denna målgrupp inom Region Kronoberg eller om
Rehabiliteringklinikens trädgården skulle byggas ut och användas mer aktivt av andra
verksamheter inom Region Kronoberg skulle omfattningen, personalresurserna och kompetensen
behöva förstärkas. Det finns inte heller någon resurs idag som har rollen som
forskningssjuksköterska eller motsvarande.
Den evidens som vi kan se utifrån beskriven forskning visar inga tydliga positiva effekter på
förbättrad hälsa och återgång i arbete. I någon studie framkommer förbättring i upplevd
livskvalitet, insikt om sin förmåga och minskad vårdkonsumtion. Fortsatt forskning krävs för
ytterligare kunskaper.
Linneuniversitet har inte pågående forskning inom det specifika fältet men visar intresse för att
inom samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och dem ansöka om extern finansiering t.ex.
från Kampradstiftelsen. Det skulle kunna gälla för ”naturunderstödda aktiviteter” t.ex. med
skogen som arena för upplevelseaktiviteter, rekreation och hälsofrämjande stödinsatser. Externa
forskare från Alnarp kan då bjudas in att medverka.
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Förslag till beslut
FoU beredningen föreslår Regionstyrelsen besluta
-

att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte
finns uppbyggd inom organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter och
reducerad sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas; samt

-

att inom ramen för samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitet
utreda möjligheten till forskningssamarbete kring ”naturunderstödda aktiviteter ”med
syfte att stärka fortsatt självständighet och livskvalitet med särskilt fokus för målgruppen
äldre inom länet.

………………………………………..
Ingeborg Franzén
Utvecklingsdirektör
Hälso- och Sjukvården
Region Kronoberg
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11
Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
17RK468
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 213. Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika 17RK468

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att förhandlingar upptas med angränsande
län för att likställa resa över länsgräns med resa inom länet.
Prissättningen i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem, som i länen i syd skiljer sig
något åt i sin uppbyggnad. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första zonen man
åker och att respektive efterföljande zon blir därmed lite billigare. När en resa över
länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre.
Nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut och ett arbete för att säkerställa en
välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom kollektivtrafiken
i Sydsverige har påbörjats. I detta uppdrag finns bl a ett förslag till ett nytt Sydtaxeavtal
där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är en av punkterna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
§47 TN Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
Svar på motion från trafiknämnden 2017-06-22
Motion - Resandet över länsgräns ska bli lika!

Paragrafen är justerad
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-22

§ 47.

Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika 17RK468

Beslut
Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att förhandlingar upptas med angränsande
län för att likställa resa över länsgräns med resa inom länet.
Prissättningen i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem, som i länen i syd skiljer sig
något åt i sin uppbyggnad. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första zonen man
åker och att respektive efterföljande zon blir därmed lite billigare. När en resa över
länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre.
Nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut och ett arbete för att säkerställa en
välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom kollektivtrafiken
i Sydsverige har påbörjats. I detta uppdrag finns bl a ett förslag till ett nytt Sydtaxeavtal
där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är en av punkterna.
Yrkande
Ordförande Peter Freij (S) lämnar följande ändringsyrkande:
"att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår."
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Sven Sunesson (C).
Beslutsordning
Trafiknämnden beslutar enligt ordförande Peter Freijs (S) yrkande.
Förslag till beslut
Trafiknämndens presidieberedning föreslår trafiknämnden föreslå att regionstyrelsen
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017
Beslutsunderlag
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Motion - Resandet över länsgräns ska bli lika!

Paragrafen är justerad
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2017-02-20

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg

Resandet över länsgräns ska bli lika!

Biljettkostnaderna i kollektivtrafiken är konstruerade utifrån ett zonsystem, som är
olika i alla län i sin uppbyggnad. Gemensamt är att det är dyrast i den första zonen
man åker och det blir därmed lite billigare för längre resor.
När man åker över länsgränsen är systemet idag att efter gränsen påbörjas resan på
nytt med zon 1. Detta innebär att det blir dyrare att åka över en länsgräns än
motsvarande sträcka inom länet, eftersom det blir två förstazoner. För att delvis
kompensera detta finns ett gränsavdrag som är olika i olika län.
Systemet känns väldigt fel och förlegat. Ingen ser länsgränsen. Väldigt många
pendlar över en länsgräns utan att reflektera över att det är två olika administrativa
enheter. Vi arbetar i vårt Regionala utvecklingsarbete för att förstora
arbetsmarknadsregionen, för att göra det attraktivt att jobba och bo i vårt län. Då bör
vi också se till att gränserna, både kommun och läns, är så obetydliga som möjligt
och att villkoren blir något så när lika.
Det är dags att åtgärda felet. ”Gränspåslaget” måste tas bort. Förhandlingar måste
ske mellan länen, så att det blir lika över länsgränserna. Förlorade intäkter får
kompenseras via biljettpriserna eller annat sätt.

Jag föreslår att Regionfullmäktige beslutar
Att uppdra till Regionstyrelsen att uppta förhandlingar med angränsande län, för att
snarast likställa resa över länsgräns med resa inom länet och därmed avskaffa
”gränstillägget”.

Sven Sunesson Centerpartiet
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Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i
Region Kronoberg. 17RK554
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 214. Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region
Kronoberg. 17RK554

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna Region
Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet att
50 procent av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis
prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag varför vi
har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region Kronobergs
verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av fastighetsförvaltningen.
Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som prövas vid lämpliga
nybyggnader inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts under de senaste åren utan
en strategi som sätter en viss procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret utifrån sitt
uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och Småland. Detta är
ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland (SHS). SHS har som
yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring hållbart byggande med särskilt
fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är kopplat till en trästrategi som är antagen
av de tre smålandslänens regionala utvecklingsaktörer. Trästrategin löper till 2020. Just nu
tas en skogsstrategi fram för samma geografi. En gemensam handlingsplan för trä- och
skogsstrategin ska tas fram för 2018-2020.
Region Kronoberg delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för
Kronoberg. Det är också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa
trovärdighet i det regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska viljan
återspeglas i den egna verksamheten, inom Region Kronoberg. Bedömningen är att detta
kan och bör göras utan en särskild strategi.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen. Sven Sunesson (C) och Roland Gustbée
(M) instämmer i bifallsyrkandet.
- Robert Olesen (S) och Lennart Värmby (V) yrkar bifall till ordförandeberedningens
förslag.
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Datum: 2017-08-15

Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Lennart Värmby (V)

Ja

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag med
resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
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att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017





Beslutsunderlag
§65 RUN Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.
Förslag till beslut - Svar på Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Datum: 2017-06-14

§ 65.

Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region
Kronoberg. 17RK554

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige
beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna Region
Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet att 50 % av
det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis prövar om nya,
kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag varför vi
har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region Kronobergs
verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av fastighetsförvaltningen.
Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som prövas vid lämpliga
nybyggnader inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts under de senaste åren utan
en strategi som sätter en viss procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret utifrån sitt
uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och Småland. Detta är
ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland (SHS). SHS har som
yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring hållbart byggande med särskilt
fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är kopplat till en trästrategi som är antagen
av de tre smålandslänens regionala utvecklingsaktörer. Trästrategin löper till 2020. Just nu
tas en skogsstrategi fram för samma geografi. En gemensam handlingsplan för trä- och
skogsstrategin ska tas fram för 2018-2020.
Region Kronoberg delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för
Kronoberg. Det är också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa
trovärdighet i det regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska viljan
återspeglas i den egna verksamheten, inom Region Kronoberg. Bedömningen är att detta
kan och bör göras utan en särskild strategi.
Ordförande Olof Björkmarker yrkar att regionala utvecklingsnämnden föreslår att
regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med upprättad
skrivelse "Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg".
Carina Bengtsson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Carina Bengtssons yrkande och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.
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Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande till regionstyrelsen inför beslut angående motion om att införa en
träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.





Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
§76 RSAU Tidssättning av motion - Träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Förslag till beslut - Svar på Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 17RK554
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2017-05-05

Regionstyrelsen

Svar på motion – Motion om att införa en
träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna
Region Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet
att 50 % av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis
prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Att kombinera trä med andra konstruktionsmaterial är lämpligt i
vårdcentralsbyggnader och har bidragit till en låg investeringsvolym. För
vårdbyggnader är det viktigt med flexibilitet för framtida förändringar.
Träkonstruktioner ger kortare spännvidder och därmed behov av fler bärande
pelare/innerväggar. Slutsatsen är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som
prövas vid lämpliga nybyggnader inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts
under de senaste åren utan en strategi som sätter en viss procentsats.
Svar på motion
Region Kronoberg har genomfört träbyggnader när det är lämpligt
byggnadstekniskt och ekonomiskt. Nybyggnaden VC Lessebo (2011) är en
träbyggnad där vissa delar av stommen är i stål, men i övrigt har trä använts både
som konstruktionsmaterial och som fasadmaterial. Även VC Tingsryd (2014) har
en likvärdig uppbyggnad där mellanbjälklaget är i betong. Att kombinera trä med
andra konstruktionsmaterial är lämpligt i denna typ av byggnad och har bidragit
till en låg investeringsvolym. För vårdbyggnader är det viktigt med flexibilitet för
framtida förändringar. Träkonstruktioner ger kortare spännvidder och därmed
behov av fler bärande pelare/innerväggar. Trä som fasadmaterial fungerar bra för
vårdcentralsbyggnader som är lägre – däremot fungerar det ej inom
sjukhusområden. Det nya parkeringsdäcket på lasarettsområdet i Växjö har
prövats som träkonstruktion, i samband med upphandlingen framkom att
konstruktion helt i trä blev ca 10 % dyrare än kombinationen av betongbjälklag
och med träkonstruktion i övriga delar, vilket kommer att byggas 2017. Slutsatsen
är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som prövas vid lämpliga nybyggnader
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Svar på motion
Diarienr: 17RK554
Handläggare: Conny Axelsson,
Datum: 2017-05-05

inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts under de senaste åren utan en
strategi som sätter en viss procentsats.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Om trä skall användas där det ej är ekonomiskt fördelaktigt kommer det att
krävas en större investeringsbudget.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK554
Handläggare: Christel Gustafsson,
Datum: 2017-06-09

Regionala utvecklingsnämnden

Yttrande angående motion om att införa en
träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande till regionstyrelsen inför beslut angående motion om att
införa en träbyggnadsstrategi i Regin Kronoberg.

Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna
Region Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet
att 50 % av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis
prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag
varför vi har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region
Kronobergs verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av
fastighetsförvaltningen. Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt
byggmaterial som prövas vid lämpliga nybyggnader inom Region Kronoberg,
såsom det har gjorts under de senaste åren utan en strategi som sätter en viss
procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret utifrån
sitt uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och Småland.
Detta är ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland (SHS). SHS
har som yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring hållbart byggande
med särskilt fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är kopplat till en
trästrategi som är antagen av de tre smålandslänens regionala utvecklingsaktörer.
Trästrategin löper till 2020. Just nu tas en skogsstrategi fram för samma geografi.
En gemensam handlingsplan för trä- och skogsstrategin ska tas fram för 20182020.
Vi delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg. Det är
också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa trovärdighet i det
regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska viljan återspeglas i
den egna verksamheten, inom Region Kronoberg. Vår bedömning är att detta kan
och bör göras utan en särskild strategi.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK554
Handläggare: Christel Gustafsson,
Datum: 2017-06-09

Olof Björkmarker
Ordförande Regionala
utvecklingsnämnden

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag
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Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
17RK666
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 215. Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg 17RK666

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Sammanfattning
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (C) och Elizabeth Peltola (C). I motionen föreslås att
regionfullmäktige beslutar:
- Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Europa
Direktkontor i Region Kronoberg.
- Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att
komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med
konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till regionala
utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av regionfullmäktige den
27 september 2017.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen.
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt ordförandeberedningens förslag.
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
§66 RUN Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motionen Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg!

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 17RK666
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-07

Regionstyrelsen

Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.

Sammanfattning
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (c) och Elizabeth Peltola (c). I motionen föreslås
att regionfullmäktige beslutar:


Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna
ett Europa Direktkontor i Region Kronoberg.



Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i
uppdrag att komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående
EU-ansökningar med konceptet som används av EU-kontor Skåne
Nordost.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till
regionala utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av
regionfullmäktige den 27 september 2017.
Svar på motion
Regionala utvecklingsnämnden beslöt § 70/17 att avge yttrande över motionen
”Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg”, innebärande att fullmäktige föreslås
bifalla motionens första att-sats: ”Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att öppna ett Europa Direktkontor i Regin Kronoberg”, samt
att med detta yttrande besvara motionens andra att-sats: ” Att ge regionstyrelsen, i
samarbete med regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att komplettera
nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med konceptet
som används av EU-kontor Skåne Nordost”.
Regionstyrelsen gör utifrån regionala utvecklingsnämndens yttrande en annan
bedömning och föreslår regionfullmäktige att motionen avslås mot bakgrund av att
Region Kronoberg redan idag har ett väl utvecklat arbetssätt avseende
projektrådgivning inom EU-medel.
Sida 1 av 2
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Svar på motion
Diarienr: 17RK666
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-07

Regionstyrelsens bedömning är att det är bättre att integrera uppdraget inom den
ordinarie verksamheten, såsom också är beskrivet i regionala utvecklingsnämndens
yttrande, istället för att ha projektrådgivning kopplat till EU-medel under ett eget
paraply. Region Kronoberg har redan gjort en förstärkning inom ramen för
motionens intention och därmed förstärkt projektrådgivning till kommunerna och
andra aktörer.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
En eventuell ytterligare förstärkning av rådgivning till länets kommuner avseende
EU-ansökningar medför en utökad driftbudget för regionala utvecklingsnämnden.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Svar på motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Regionala utvecklingsnämndens yttrande över motionen
§ 66/17 RUN
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-14

§ 66.

Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg 17RK666

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionens första att-sats bifalles.
att motionens andra att-sats därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har av regionstyrelsens arbetsutskott beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående motion.
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (c) och Elizabeth Peltola (c). I motionen föreslås att
regionfullmäktige beslutar:
- Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Europa
Direktkontor i Region Kronoberg.
- Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att
komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med
konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till regionala
utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av regionfullmäktige den
27 september 2017.
Ordförande Olof Björkmarker yrkar att regionala utvecklingsnämnden föreslår
regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att motionens första att-sats bifalles och den
andra att-satsen därmed anses besvarad.
Carina Bengtsson yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Carina Bengtssons yrkande och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes yrkande.
Förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg och att yttrandet är
regionala utvecklingsnämndens svar till regionstyrelsen.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut Yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse yttrande över motionen Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-06-14




§103 RSAU Tidssättning av motion - Stärk EU arbetet i Region Kronoberg!
Motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg!

Paragrafen är justerad
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 16RK1739
Handläggare: Karin Palmér, Regional utveckling/Hållbara tillväxt
Datum: 217-06-01

Regionala utvecklingsnämnden

Remissyttrande – Stärk EU-arbetet inom Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar
att godkänna yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg och
att yttrandet är regionala utvecklingsnämndens svar till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har av regionstyrelsens arbetsutskott beretts tillfälle
att avge yttrande över ovanstående motion.
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (c) och Elizabeth Peltola (c). I motionen föreslås
att regionfullmäktige beslutar:
 Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna
ett Europa Direktkontor i Region Kronoberg.
 Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i
uppdrag att komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående
EU-ansökningar med konceptet som används av EU-kontor Skåne
Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till
regionala utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av
regionfullmäktige den 27 september 2017.

Olof Björkmarker
Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Bilaga:

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Yttrande över motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK666
Handläggare: Sara Nilsson, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-03-29

Regionala utvecklingsnämndens yttrande över motion
”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
Bakgrund
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (c) och Elizabeth Peltola (c). I motionen föreslås
att regionfullmäktige beslutar:



Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna
ett Europa Direktkontor i Region Kronoberg.
Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i
uppdrag att komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående
EU-ansökningar med konceptet som används av EU-kontor Skåne
Nordost.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till
regionala utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av
regionfullmäktige den 27 september 2017.
Region Kronobergs inriktning på EU-arbetet
Regionförbundet södra Småland bedrev tidigare verksamhet inom Europa Direktnätverket. En stor del av verksamheten fokuserade på rådgivning kring
projektfinansiering, men det fanns också en förväntan från EU-kommissionen om
en mer generell kunskapshöjning hos allmänheten kring EU:s verksamhet genom
events. Verksamheten bedrevs som ett projekt, vilket också innebar ett
administrativt åtagande gentemot EU-kommissionen. Verksamheten avslutades
2010 och därefter har Regionförbundet/Region Kronoberg fortsatt den del av
Europa Direkts tjänster som rörde projektrådgivning, inom ramen för den
ordinarie verksamheten.
EU-arbetet har också växlats upp genom Småland-Blekinges Europakontor i
Bryssel. Inom ramen för kontorets verksamhet sker omvärldsbevakning av för
regionen relevanta frågor, kontaktskapande och påverkansarbete.
Rådgivning kring EU-medel i Region Kronoberg
Kompetensen kring EU-medel och andra finansieringskällor samt
projektverksamhet finns idag inom Regionala utvecklingsavdelningen, enheten för
Verksamhetsstöd. Verksamhetsstöd erbjuder finansierings- och projektrådgivning
både avseende regionala utvecklingsmedel samt EU:s fonder och program.
Erbjudandet gäller handledning också vid ansökan, men ansvar för ansökan ägs av
de som äger projektidén.
I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2017, finns en målsättning
om ökad projektfinansiering. Arbetet planeras efter två inriktningar: dels
mobilisering av projekt som ligger i linje med Gröna Kronoberg, dels ett allmänt
processtöd till aktörer i regionen. Mobiliseringen handlar om att analysera behov
av insatser utifrån målen i Gröna Kronoberg, och aktivt bedriva ett arbete med att
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK666
Handläggare: Sara Nilsson, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2017-03-29

få fram projekt som motsvarar behoven. Det allmänna processtödet är mer
generellt och utgår från aktörer i regionen och deras intresse av projekt, oavsett
om dessa bidrar till att genomföra Gröna Kronoberg. I samband med detta har
också resurserna fördubblats, och det finns två projektutvecklare anställda i
verksamheten.
Verksamhetsstöds tjänster är således fortsatt tillgängliga på efterfrågan från alla
aktörer i regionen, externa likväl som interna. I stort sett varje vecka kommer det
förfrågningar om olika finansieringsmöjligheter för idéer. Förfrågningarna
kommer från såväl ideella som offentliga aktörer i regionen. I kommunerna
kommer förfrågan vid flertalet tillfällen direkt från berörda förvaltningar, då de
flesta kommuner i länet saknar EU- eller projektsamordning. Ofta stannar det vid
en enkel förfrågan samt en insikt om att man inte har de resurser som krävs för att
gå vidare. Vid beslut att gå vidare tillhandahåller regionen stöd i
projektutvecklingen om önskemål finns. Det erbjuds också informationsmöten
kring aktuella finansieringskällor och planering pågår för skrivarstugor framåt som
ytterligare stöd.
Kopplat till strukturfonderna t.ex. Regional- och Socialfond samt South Baltic och
North Sea och Baltic Sea Programme finns specifika uppdrag för regionen att
arbeta med dessa på både tjänstemannanivå och politisk nivå. Regionen har varit
med och formulerat och godkänt innehållet i dessa program och har därmed
också ett intresse av att bra projekt kommer till stånd inom dessa fonder. Här har
projektutvecklarna särskild kompetens som kontaktpunkter. Som ett led i detta
stöttar verksamhetsstöd de aktörer i regionen som är intresserade genom
exempelvis information, projektrådgivning och partnersök.
Regionala utvecklingsnämndens bedömning
Regionala utveckingsnämnden föreslår att till regionstyrelsen lämna yttrandet över
motion Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg enligt följande:
Att bifalla motionens första att-sats: ”Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att öppna ett Europa Direktkontor i Regin Kronoberg”.
Att med detta yttrande besvara motionens andra att-sats: ” Att ge regionstyrelsen,
i samarbete med regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att komplettera
nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med konceptet
som används av EU-kontor Skåne Nordost”.
Ekonomiska konsekvenser av förslaget
En eventuell ytterligare förstärkning av rådgivning till länets kommuner avseende
EU-ansökningar medför en utökad driftbudget för regionala utvecklingsnämnden.
Ekonomiska konsekvenser för införande av ett Europa Direkt-kontor kan
redovisas först efter en eventuell utredning av förutsättningar för upprättande av
ett sådant.
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Motion till Regionfullmäktige!

Stärk EU arbetet i Region Kronoberg!
Vi gör redan idag mycket arbete i Region Kronoberg när det gäller EU,
men det finns några områden som saknas. Vi bor i en allt mer global värld och är
medlemmar i EU sedan många år. Trots det har många bristande kunskaper om EU och hur
EU påverkar oss i vår vardag. Med ett Europa Direktkontor skulle vi få hjälp med att sprida
information på lokal och regional nivå om EU. Vi får t.ex. även tillgång till nätverk,
publikationer, nyhetsbrev och olika aktiviteter. Vi har tidigare haft ett kontor i länet men är i
dagsläget en vit fläck på kartan över kontor i Sverige.
Det finns ytterligare ett område som behöver utvecklas. Det handlar om att förbättra

användningen av EU-programmens möjligheter i kommunernas och regionens ordinarie
utvecklingsarbete, i syfte att stärka verksamhetsutveckling och finansiering. EU-kontor Skåne
Nordost har ett väl etablerat arbetssätt som kan fungera som ett bra exempel. Konceptet
som de använder tar fasta på kommunernas och regionens långsiktiga visioner och planer
som analyseras enligt metoden EPA - EU projektanalys och därefter matchas mot möjliga EUprogram och finansieringsmöjligheter.
Vi yrkar att Regionfullmäktige beslutar
Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Europa
Direktkontor i Region Kronoberg.
Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att
komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med
konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Carina Bengtsson C
2:e vice ordförande
Regionala Utvecklingsnämnden
Elisabeth Peltola C
2:e vice ordförande
FoU-beredningen
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Remissyttrande - Förändringar i stadgar för Markaryds
folkhögskola 17RK1367
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 216. Remissyttrande över förändringar i stadgar för Markaryds
folkhögskola 17RK1367

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Markaryds
folkhögskola.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Markaryds folkhögskola beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Remissen gäller ett antal förändringar som Stiftelsen Markaryds
folkhögskola avser göra i stiftelsens stadgar. Enligt kammarkollegiet ska respektive
huvudman yttra sig över huruvida huvudmannen avser att utse ledamot/ledamöter och
suppleanter till stiftelsens styrelse alternativt att man avstår detsamma.
Region Kronoberg är inte huvudman för stiftelsen och har tidigare inte utsett ledamöter
till stiftelsens styrelse. Region Kronoberg har därmed inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå styrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Markaryds
folkhögskola.

Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Förändringar i stadgarna för stiftelsen Markaryds folkhögskola
Förslag till beslut- Remissyttrande - förändringar i stiftelsen för Markaryds folkhögskola
Yttrande till kammarkollegiet avseende vissa förändringar i formuleringarna av stadgar för Markaryds
folkhögskola.

Paragrafen är justerad
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK1367
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-07-06

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Förändringar i stadgarna för stiftelsen
Markaryds folkhögskola

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Markaryds folkhögskola beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Remissen gäller ett antal förändringar som stiftelsen
Markaryds folkhögskola avser göra i stiftelsens stadgar. Stadgarna har inte
reviderats sedan 1950 då Landstinget Kronoberg var en av huvudmännen.
Enligt kammarkollegiet ska respektive huvudman yttra sig över huruvida
huvudmannen avser att utse ledamot/ledamöter och suppleanter till stiftelsens
styrelse alternativt att man avstår detsamma. Region Kronoberg är numera inte
huvudman för stiftelsen och har därmed inget att erinra mot förslag till reviderade
stadgar för stiftelsen Markaryds folkhögskola.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förändringar i stadgarna för Markaryds folkhögskola
Remissyttrande över Förändringar i stadgarna för Markaryds
folkhögskola
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK1367
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-07-04

Markaryds folkhögskola
Rektor Marie Rebmann

Remissyttrande – Förändringar i stiftelsen för Markaryds
folkhögskola

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Markaryds folkhögskola beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Stiftelsen Markaryds folkhögskola avser göra vissa förändringar i formuleringarna
av stiftelsens stadgar.
Kammarkollegiet begär att respektive huvudman yttrar sig över huruvida
huvudmannen avser att utse ledamot/ledamöter och suppleanter till stiftelsens
styrelse alternativt att man avstår detsamma.
Synpunkter
Region Kronoberg har inget att erinra avseende de föreslagna förändringarna i
stiftelsen för Markaryds folkhögskola.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Markaryd 2017.06.28

Ärende: yttrande till kammarkollegiet.

Då Stiftelsen Markaryds folkhögskola avser göra vissa förändringar i formuleringarna av
stiftelsens stadgar, kräver Kammarkollegiet att respektive huvudman yttrar sig om att man tar
på sig att utse ledamot/ledamöter och suppleanter till Stiftelsens styrelse alternativt att man
avstår detsamma. Se nedan del av skrivelse från Kammarkollegiet.

Jag är tacksam om jag kan erhålla yttrandena senast 15 augusti.

Med vänlig hälsning
Marie Rebmann
rektor
Markaryds folkhögskola
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Remissyttrande – Handlingsplan Värends räddningstjänst
2017 17RK1373
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 222. Remissyttrande – Handlingsplan Värends räddningstjänst 2017
17RK1373

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Värends
räddningstjänst.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Värends räddningstjänst beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inget att erinra över förslaget.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017






Beslutsunderlag
Beslutsunderlag handlingsplan Värends räddningstjänst
Remiss handlingsprogram Värends räddningstjänst
Följebrev - Remiss avseende reviderat handlingsprogram för Värends Räddningstjänst
Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, remissutgåva
Riskutredning 2017 - Komplement till handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
remissutgåva

Paragrafen är justerad
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Remissyttrande
Diarienr: 17RK1373
Handläggare: Jonas Löf,
Datum: 2017-08-09

VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST
raddningstjansten@vaxjo.se

Remissyttrande – Handlingsprogram Värends
räddningtjänst 2017- 00044

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Värends räddningstjänst beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Handlingsprogrammet, enligt LSO Lag (2003:778) om olyckor, ersätter tidigare
handlingsprogram fastställt 2014-02-14. Handlingsprogrammet omfattar såväl den
förebyggande som den operativa verksamheten.
I handlingsprogrammet görs hänvisningar till dokumenten Riskutredning 2017,
Operativa riktlinjer samt årliga Verksamhetsplaner vilka tillsammans med
handlingsprogrammet utgör grund för styrning och uppföljning av
räddningstjänstförbundets verksamhet.
Synpunkter
Region Kronoberg har tagit del av innehållet i Värends räddningstjänsts
handlingsprogram och har inget att erinra mot förslaget.

Anna Fransson
Regionstyrelsen ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 17RK1373
Handläggare: Jonas Löf,
Datum: 2017-08-09

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Handlingsplan Värends
räddningstjänst 2017- 00044

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Värends räddningstjänst beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inget att erinra över förslaget.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Handlingsplan för Värends räddningtjänst 2017- 00044 (inkl. bilagor)
Region Kronobergs yttrande över Handlingsplan för Värends
räddningstjänst
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Datum

Ärende / dnr

Sida

2016-06-28

2017-00044
Remiss handlingsprogram

1 (2)

Remiss avseende reviderat handlingsprogram.
Värends räddningstjänst önskar eventuella remissynpunkter avseende bifogat förslag
till reviderat handlingsprogram senast 2017-08-15. Remissvar mailas till
raddningstjansten@vaxjo.se alternativt skickas till adress enligt nedan.
Bifogat finns även en nyriskutredning som kommer att ligga till grund för kommande
arbete och utveckling med såväl handlingsprogram som andra delar av verksamhetens
styrsystem. Det är givetvis välkommet att även bidra med synpunkter på
riskutredningen.
Vänliga hälsningar
Joakim Karlsson
Räddningsschef
Tfn: 0470-76 65 12
Värends Räddningstjänst
Box 1232, 351 12 Växjö
Tfn: 0470- 76 65 00
www.vrtj.se

Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351 12 Växjö Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan)
Organisationsnummer: 222000-1396 Telefon: 0470-76 65 00 Fax: 0470-127 17 E-post: raddningstjansten@vaxjo.se www.vrtj.se
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Sändlista
Kommunstyrelsen i Alvesta
Kommunstyrelsen i Växjö
Räddningstjänsten Ljungby
Räddningstjänsten Markaryd
Räddningstjänsten Älmhult
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Höglandets räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Sävsjö
Räddningstjänsten Värnamo
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Region Kronoberg
Polismyndigheten region syd
Militärregion syd

Värends Räddningstjänst, Box 1232, 351 12 Växjö Besöksadress: Fagrabäcksvägen 7 (infart Norrtullsgatan)
Organisationsnummer: 222000-1396 Telefon: 0470-76 65 00 Fax: 0470-127 17 E-post: raddningstjansten@vaxjo.se www.vrtj.se

Remissutgåva 2017-06-15

Handlingsprogram
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Förslag till ny lydelse för Handlingsprogram för Värends räddningstjänst.
Förslaget behandlas vid förbundsdirektionens sammanträde i juni för att därefter
skickas ut på remiss. Direktionen avser fatta beslut om nytt handlingsprogram vid
direktionssammanträdet i september.

Inledning
Detta handlingsprogram enligt LSO Lag (2003:778) om olyckor, ersätter tidigare
handlingsprogram beslutat 2014-02-14. Handlingsprogrammet omfattar såväl den
förebyggande som den operativa verksamheten enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO.
Handlingsprogrammet antas minst en gång per mandatperiod av förbundsdirektionen som
utgör den politiska styrningen av förbundets verksamhet.
I handlingsprogrammet görs hänvisningar till dokumenten Riskutredning 2017, Operativa
riktlinjer samt årliga Verksamhetsplaner vilka tillsammans med handlingsprogrammet utgör
grund för styrning och uppföljning av räddningstjänstförbundets verksamhet.

Plats för underskrifter

Sigvard Jakopson
Ordförande
Torbjörn Svensson
Vice ordförande
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Värends räddningstjänst
Räddningstjänstens organisation har drygt 200 medarbetare. Av dessa är cirka 25%
heltidsanställda och 75% anställda på RiB-avtal d.v.s. brandmän och brandbefäl med
beredskapstjänstgöring. Utöver detta finns det ett tjugotal personer knutna till ett kommunalt
och ett frivilligt räddningsvärn. Räddningstjänsten är specialiserad inom olika områden men
bärande är att alla deltar och verkar i samtliga skeden – före, under och efter olycka.
Organisatoriskt består Värends räddningstjänst under direktionen av ett kansli och tre
avdelningar.




Operativ avdelning
Skyddsavdelning
Avdelning för stöd och kompetens

Förbundsledning

Kansli

Operativ
avdelning

Skydds
avdelning

Avdelning för
stöd och
kompetens

Förbundsledningen består av förbundschef och räddningschef med tillhörande kansli. Kansliet
svarar för administrativa stödfunktioner som ekonomi, löner, diariehantering m.m. Respektive
avdelning leds av en avdelningschef. Den operativa avdelningen svarar för beredskap och
utryckningsverksamhet. Skyddsavdelningen svarar för tillsyner, tillstånd och remisser samt
rådgivning. Avdelningen för stöd och kompetens svarar för kompetensutveckling, drift och
underhåll samt anskaffningar. Inom avdelningen för stöd och kompetens bedrivs
utbildningsverksamhet, såväl intern som extern.
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Operativ organisation
Värends räddningstjänsts operativa organisation består av en heltidsstyrka och en deltidsstyrka i
Växjö tätort samt 7 deltidsstyrkor i tätorterna Alvesta, Braås, Ingelstad, Lammhult, Moheda,
Rottne och Vislanda . Utöver detta finns det ett räddningsvärn i Grimslöv samt ett frivilligt
räddningsvärn Västra Torsås. Vidare finns ett mycket nära utvecklat samarbete med
Sjöräddningssällskapets räddningsstation Kronoberg med placering i Evedal, Helgasjön.
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Operativa ledningsfunktioner
Den operativa ledningen utgörs av räddningschef i beredskap (RCB), insatsledare (IL) samt
styrkeledare hel- respektive deltid (SLH / SLD). Ledning i samband med räddningstjänst utövas
av brandbefäl med utbildning i räddningsledning. Ledning av enskild enhet (styrka) utövas av en
styrkeledare. Ledning som erfordrar samordning av enheter utövas av insatsledare. Större
insatser kan ledas av räddningschef i beredskap eller annan utsedd räddningsledare. I
normalfallet utövar RCB ledning på strategisk och normativ nivå. Samtliga styrkeledare,
insatsledare och räddningschef i beredskap har räddningschefens delegation att kunna verka
som räddningsledare.

Befattning
Räddningschef i
beredskap
(RCB)

Insatsledare (IL)

Styrkeledare (SL)

Funktion, ledningsnivå och övrigt
Befäl som ersätter räddningschefen utanför
ordinarie kontorstid eller vid dennes förfall
enligt 3 kap. 16 § LSO.
RCB svarar normalt för normativ och strategisk
ledning. RCB har vidare mandat att utse
räddningsledare.
IL är det befäl som under jourtid normalt
tjänstgör och utgår från brandstationen i Växjö.
IL är behörig som räddningsledare, 3 kap. 9 §
FSO och svarar normalt för operativ ledning
inom förbundet samt för operativ samverkan på
skadeplats med andra myndigheter och
organisationer.
SL är befäl knuten till specifik räddningsstyrka,
hel- eller deltid. SL är behöriga som
räddningsledare, 3 kap. 9 § FSO och svarar
normalt för ledning av enskild enhet (styrka),
men kan beroende på situation och behov även
svara för samordning av enheter.
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Kompetenskrav för operativ personal
Befattning
Räddningschef i
beredskap

Behörighet som
räddningsledare
Ja

Lägsta utbildningsnivå

Brandingenjörsutbildning
eller annan kompetens
som bedöms erforderlig
för uppdraget.
Insatsledare
Ja
Räddningsledning kurs B
eller brandmästarexamen.
Styrkeledare hel- eller
Ja
Räddningsledning kurs A
deltid
eller brandförmansexamen hel- eller deltid.
Brandman heltid
Nej
Utbildning i skydd mot
olycka SMO,
brandmansexamen eller
annan kompetens i
kombination med
utbildning för
räddningsinsats.
Brandman deltid
Nej
Utbildning för
räddningsinsats eller
examen brandman deltid
Arbetsledare
Nej
Kurs i arbetsledning och
preparandutbildning
eller utbildning för
räddningsinsats.
Räddningsvärnsman
Nej
Grundutbildning
Detaljer om kompetens finns i bilaga Operativa riktlinjer
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Program för förebyggande verksamhet
En stor del av verksamheten i skedet före olyckan utförs av Skyddsavdelningen.
Skyddsavdelningen svarar för att tillsyn genomförs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Skyddsavdelningen handlägger och
beslutar i frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Skyddsavdelningen besvarar vidare remisser från ägarkommunernas byggnadsnämnder i frågor
om kommunala planer och bygglov, från polisen i frågor om allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar, från kommunernas handläggare om serveringstillstånd för
alkoholhaltiga drycker med mera. Det sker även en omfattande rådgivning till allmänheten i
brandskyddsfrågor. Myndighetsutövning och remissyttranden i direktionens namn sker på
delegation enligt särskild delegationsordning som fortlöpande redovisas till direktionen.

Kompetens
För att tjänstgöra inom skyddsavdelningen skall befattningshavare inneha lägst MSB:s Tillsyn
och olycksförebyggande för enklare objekt (Tillsyn A) eller annan likvärdig utbildning. Inom
skyddsavdelningen ska det finnas tillgång till brandingenjörskompetens.

Tillstånd
Värends räddningstjänst svarar för Alvesta och Växjö kommuners handläggning och beslut i
tillståndsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Tillsyn
Värends räddningstjänsts tillsynsverksamhet fastställs årligen i en tillsynsplan som antas av
direktionen. Planens grund finns i utredningen Reformerad räddningstjänstlagstiftning SOU
2002:10. Resurserna för tillsyn ska fokuseras på angelägna objekt och det ska efter behandling
av skriftliga redogörelser för brandskyddet fastställas tidpunkt för tillsyn och intervall för
inlämning av skriftliga redogörelser. Tillsynsverksamheten bedrivs med ett eller flera teman
årligen. Händelsebaserad tillsyn utförs i anslutning till inträffade bränder eller då upplysningar
från personal eller allmänhet som kommer in till avdelningen föranleder det.
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Rådgivning och remisser
Räddningstjänsten samverkar med kommunernas byggnadsnämnder som sakkunniga i
byggnadstekniskt brandskydd och vid byggsamråd samt tillsyn enligt plan- och bygglagen.
Planärenden remitteras regelmässigt till räddningstjänsten för yttrande i risk- och
säkerhetsfrågor, exempelvis skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, industriområden,
tillgång till vatten för brandsläckning med mera.
Andra remisser kommer från polismyndigheten avseende t.ex. brandskydd vid offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster. I fråga om serveringstillstånd för alkoholhaltiga
drycker efterfrågar kommunernas socialförvaltningar statusen på brandskyddet på
serveringsställen.
Förutom formella remisser svarar skyddsavdelningen på frågor angående allmänt brandskydd
via telefon, e-post och personliga besök.

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor är rengöring och brandskyddskontroll av
eldningsanläggningar kommunernas ansvar. Detta ansvar är överfört på Värends
räddningstjänst av Alvesta och Växjö kommuner. Värends räddningstjänst har avtal med privat
entreprenör för dessa tjänster.

Frister för rengöring
Direktionen beslutade 2015-02-18 § 14 om frister för rengöring enligt 3 kap. 4 § lagen och 3
kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Fristerna ansluter till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap allmänna råd om rengöring och brandskyddskontroll (2014:6).

Medgivande om egen rengöring (s.k. egensotning)
Den enskilde har enligt 3 kap 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor möjlighet att efter
ansökan få rengöra sin eldningsanläggning. Sådant medgivande får endast ges om rengöringen
utförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontroll av eldningsanläggningar ska utföras med de frister som anges i
Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrift 2014:6.

Kompetenskrav
För att få utföra brandskyddskontroll ska kontrollanten ha lägst skorstensfejarteknikerexamen
eller motsvarande äldre utbildning inom området.
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Delegationer
Tillsynsförrättare, skorstensfejarmästare och brandskyddskontrollanter har direktionens
delegation att fatta beslut i tillsyns- och tillståndsärenden i enlighet med beslutad
delegationsordning.

Riskhantering
Värends räddningstjänst bidrar med kompetens inom riskhanteringsområdet till båda
kommunernas riskhanteringsgrupper. Genom denna medverkan finns goda möjligheter för
rådgivning och nätverksbyggnad inom kompetensområdet. Räddningstjänsten deltar
regelmässigt i kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser.

Samverkan i brandförebyggande frågor
Värends räddningstjänst ingår i det länsövergripande samverkansprojektet Räddsam Kronoberg
avseende förebyggande åtgärder mot brand.

Externutbildning och information
Räddningstjänsten genomför brandskyddsutbildningar- och information till näringslivet,
kommunerna, regionen och allmänheten. Utbildningarna genomförs med tyngdpunkt på
brandsäkerhet. Alla sexåringar i Alvesta och Växjö kommuner genomgår Bamses brandskola.
Räddningstjänsten genomför brandskyddsutbildningar på lätt svenska inom ramen för Svenska
för invandrare SFI. Nära samverkan sker med Svenska brandskyddsföreningens lokalavdelning i
Kronobergs län avseende utbildningar och andra informationskampanjer avseende skydd mot
brand.

Utbildnings- och informationsplan
Räddningstjänstens externa utbildning- och information beskrivs i en årlig utbildnings- och
informationsplan som fastställs av förbundschefen i samband med beslut om budget och
verksamhetsplan.
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Olycksutredningar och utvärderingar av insatser
Kommunen ska se till att alla olyckor som föranlett räddningsinsats utreds och utvärderas i
skälig omfattning för att förhindra att en likadan olycka inträffar igen och för att göra
räddningsinsatserna effektivare.
För Värends räddningstjänst är insatsrapporten grunden i utredningsarbetet. Varje insats
rapporteras av den som varit räddningsledare för insatsen. I rapporten ska redogöras för
orsakerna till olyckan och hur insatsen har genomförts. Den person som ansvarar för
olycksutredningar ska följa upp insatsrapporterna.

Fördjupade olycksutredningar
En särskild utredning ska göras vid olyckor där någon omkommit eller blivit allvarligt skadad, vid
omfattande bränder, större utsläpp av farligt ämne, stora trafikolyckor eller insatser där egen
personal blivit skadad. En sådan utredning ska gå in djupare på olycksorsakerna och hur
insatsen genomförts samt ge förslag till förbättringar.
Fördjupade olycksutredningar kan även genomföras i andra fall där det bedöms att det finns
behov eller är av stort intresse.

Gemensam uppföljning och lärande GUL
Inom ramen för det breda krishanteringsuppdraget sker samverkan under namnet
Krissamverkan Kronoberg. Efter alla händelser som lett till dödsfall eller av annat anledning
bedöms intressant att titta på hur händelsen hanterats så genomför involverade organisationer
en s.k. GUL-utvärdering med syfte att dra lärdom av händelsen för att kunna förbättra och
utveckla förmågan både avseende enskild organisation och avseende inriktning och samverkan.
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Program för räddningstjänst
Förmåga och resurser för räddningsinsats
I nedanstående tabell redovisas räddningstjänstens primära insatsförmågor, det vill säga de
viktigaste förmågorna med avseende på sannolikhet och konsekvens (risk).

Förmåga
Brand i byggnad

Annan brand än brand i byggnad

Transportolycka (vägtrafik, järnväg,
flyg)

Olycka på eller nära vattendrag

Olyckor med farliga ämnen

Ledning av insats

Första insatsperson FIP

Nivå
Basförmåga
Utvändig släckning
Brand i normal riskmiljö
Brand i hög riskmiljö
Liten omfattning
Medelstor omfattning
Större omfattning
Basförmåga
Trafikolycka, ingen fastklämd
Trafikolycka, fastklämd person
Tung räddning2
Enstaka nödställd person nära land
Enstaka nödställd ej nära land
Flera nödställda
Basförmåga
Mindre utsläpp
Större utsläpp
En insatt styrka
Två insatta styrkor
Tre eller fler insatta styrkor
Extraordinär händelse
Basförmåga för FIP

Djupare beskrivning av räddningstjänstens nivåer och förmågor samt lokalisering av
räddningstjänstens resurser beskrivs i Operativa riktlinjer.
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Utrymning av byggnader med hjälp av räddningstjänstens
stegutrustning
Enligt Boverkets byggregler får utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänsten
tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna i byggnader med högst 8 våningar med
verksamhetsklasserna VK 1 och VK 3. Till VK 1 hör t.ex. industrier, kontor och liknande
arbetsplatser och VK 3 är bostäder.
Nedanstående tabell anger räddningstjänstens förmåga och insatstider för respektive tätort. Se
även dokumentet Riskutredning 2017.

Tätort
Växjö
Rottne
Braås
Ingelstad
Lammhult
Alvesta
Vislanda
Moheda

Bedömd insatstid (t) i minuter (vid normala
förhållanden)
<10 (Obs! del av tätorten, se kartunderlag)
10< t ≤20
10< t ≤20
10< t ≤20 (betjänas från Växjö)
10< t ≤20
10< t ≤20
10< t ≤20
10< t ≤22 (betjänas från Alvesta)

Förmåga
23 meter
11 meter
11 meter
11 meter
11 meter
11 meter
11 meter
11 meter

Samverkan vid kris
Räddningstjänstens roll i kommunernas planer för extraordinära
händelser
Räddningstjänsten ska medverka i Växjö och Alvesta kommuners krisorganisationer. De beskrivs
i kommunernas planer för hantering av kriser och extraordinära händelser. Räddningstjänsten
medverkar på likartat sätt genom närvaro av räddningschef eller samverkansbefäl. Pågående
personalkrävande räddningsinsatser kan påverka räddningstjänstens möjligheter till medverkan.
Räddningschef i beredskap har möjlighet att larma båda kommunernas
krisledningsorganisationer.
Räddningstjänstens lokaler ska kunna användas som alternativa ledningsplatser för
kommunernas krisledning.
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Krissamverkan Kronoberg
Inom Kronobergs län finns en samverkansgrupp som består av länsstyrelsen, kommunerna och
deras räddningstjänster, polisen, regionen och SOS Alarm AB. Gruppen har till uppgift att få till
stånd en samordnad och gemensamt definierad hantering av en allvarlig händelse.
Krissamverkan är uppdelad i två faser, G-sam är första fasen då organisationernas
beredskapsfunktioner sammankallas för en bedömning av läget, Inriktning och
samordningsfunktion ISF utgör nästa fas då G-sam beslutat att en ISF ska upprättas för
gemensam inriktning och samordning av hantering av händelsen.

Övrig samverkan
Överenskommelser om samverkan finns med räddningstjänster såväl inom som utom
Kronobergs län och med frivilliga organisationer. I bilaga 1 finns en sammanställning av
överenskommelser och avtal.

Gemensam utlarmning – dynamisk resurshantering DRH och
”gränslös räddningstjänst”.
Inom länet samverkar räddningstjänsterna genom dynamisk resurshantering, DRH. Det är ett
sätt att till en skadehändelse direkt vid larm knyta de resurser som behövs enligt
förprogrammerade recept och som kan vara snabbast på plats. Utlarmning av resurserna sker
oberoende av kommun- eller länsgränser för att den som drabbas av en olycka ska få rätt hjälp
så snabbt som möjligt.
Sedan 1980-talet har räddningstjänsterna i Kronobergs län verkat under det som kallas
”gränslös räddningstjänst” vilket innebär att resurser nyttjas utan hänsyn till organisatoriska eller
geografiska gränser för att på bästa möta de behov en olycka kräver.

Räddsam Kronoberg
Räddningstjänsterna i länet har bildat en ekonomisk förening vars ändamål är att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:






via samverkan uppnå stordriftsfördelar och hög effektivitet med bibehållen stark lokal
förankring i kommunerna.
gemensamt vidareutveckla kunskapsbas, arbetssätt och metoder utifrån lokal, regional,
nationell och internationell utveckling.
via samverkan mellan räddningstjänsterna i Kronobergs län, bibehålla och fortsätta
utveckla den olycksförebyggande verksamheten samt möjligheten till likvärdiga och
effektiva räddningsinsatser.
genom samverkan och samarbete med andra aktörer på lokal, regional och nationell
nivå stärka förmågan till effektiva insatser.
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Mål för den förebyggande och skadeavhjälpande
verksamheten
Räddningstjänsten arbetar kontinuerligt med att utveckla ledningssystemet ur de fyra
perspektiven i balanserad styrning. Bakgrunden till arbetet är ett uttalat behov av att synliggöra
och föra ut vår vision, strategier och mål i verksamheten och att skapa ett koncept för
återkommande och systematiskt arbete med visionen och strategierna. I vardagen ska systemet
visa vilka arbetsområden som är prioriterade och vilka mått som ska användas för uppföljning
och vilka mål som gäller.
Nedanstående bild illustrerar ledningssystemet med dess olika perspektiv och nivåer från vision
och strategier till mål och mått. För att illustrera räddningstjänstens del i den offentliga
förvaltningen och de krav och förväntningar som finns från andra myndigheter har en bas lagts
till med hänvisning till bland annat lagen om skydd mot olyckor och myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps nationella visioner och mål.
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Målområden
Här följer ett antal målområden enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i lagen om skydd mot olyckor som har
direkt koppling till mål i Värends räddningstjänsts årliga verksamhetsplan.

Medarbetare-rätt kompetens
Förutom krav på formell behörighet för vissa befattningar, exempelvis räddningsledare ställer
lagen om skydd mot olyckor i 3 kap. § 14 krav på kompetens för personal inom
räddningstjänsten: Den personal som för kommuns räkning har att utföra förebyggande
verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp räddningsinsatser samt utöva tillsyn ska
genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som behövs.
I verksamhetsplanen anges årligt bedömt behov av utbildningsinsatser som krävs för att driva
verksamheten.

Dem vi är till för – högt förtroende och ett bra bemötande
I MSB-myndighetens tillsynshandbok finns ett avsnitt som på ett tydligt sätt beskriver de krav
som det allmänna ställer på en tillsynsförrättare men som bör vara ett rättesnöre för all personal
inom räddningstjänsten:
”Den som företräder en myndighet ska också vara mån om allmänhetens förtroende för
myndigheten. Detta innebär att en anställd inte ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av
ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Man ska alltid vara medveten om att man i
sin tjänst företräder det allmänna… Ett bra bemötande är viktigt för att upprätthålla förtroendet
för myndigheten. Att tjänstemannen uppträder sakligt, korrekt seriöst och lyssnande är särskilt
viktigt i sådan granskande och kontrollerande verksamhet som tillsyn.”
I verksamhetsplanen anges på vilket sätt uppföljning av målområdet ska ske. Det kan exempelvis
göras genom uppföljningar av upplevt bemötande på insatser, deltagande i Sveriges kommuner
och landstings NKI med mera.

Dem vi är till för – stärka den enskildes förmåga
Räddningstjänsten har genom lagen om skydd mot olyckor krav på sig att stärka den enskildes
förmåga. MSB-myndigheten antog 2010 en nationell vision för brandskyddsområdet:
”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.”
Utöver visionen definierades ett antal mål fram till år 2020:





Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med en
tredjedel till år 2020.
Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand
ska öka.
Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Förslag till

Sida

HANDLINGSPROGRAM 2017

18 (19)

Remissutgåva 2017-06-15

Visionen och målen är något Värends räddningstjänst förhåller sig till genom riktade åtgärder
med efterföljande uppföljningar och utvärderingar. Detta är främst möjligt för de båda sista
målen. Beträffande det första målet är det svårt att säga något om trender eftersom antalet per
år generellt på lokal nivå är så lågt.
I räddningstjänstens årliga verksamhetsplan anges hur de båda senare punkterna ovan ska följas
upp. Det kan exempelvis göras genom mätning om hur många som genomgått
brandskyddsutbildning genom räddningstjänsten försorg, hur många som fått hembesök och så
vidare.

Dem vi är till för – snabba och effektiva insatser
Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Ett identifierat problem är rekryteringen av deltidsanställda brandmän. Den har bland annat
försvårats genom nedläggningar av industrier på mindre orter och genom krav från
huvudarbetsgivare, annan syn på fritid, större rörlighet med mera. Den årliga omsättningen
uppgår till cirka 10%. I Värends räddningstjänsts verksamhetsplan anges vilka åtgärder som ska
vidtas under året för att behålla RiB-anställda samt för att underlätta nyrekrytering.
Insatstiderna påverkas av samhällsutvecklingen och hur tätorterna växer. Det är viktigt i
samband med detta att räddningstjänsten har insyn i kommunernas översiktsplanering.
Bygglagstiftningen medger att för bostäder och industri- och kontorsverksamhet får en av
utrymningsvägarna från flervåningshus i vissa fall utgöras av räddningstjänstens stegmateriel.
Detta ställer krav på såväl förmåga som insatstider hos räddningstjänsten.
I den årliga nationella jämförelsen (Sveriges Kommuner och Landsting) trygghet och säkerhet
följs räddningstjänstens responstider upp. Under tidigare år har responstiderna understigit
riksgenomsnittet.
Operativa riktlinjer innehåller detaljer om räddningstjänstens förmågor och resurser. Riktlinjerna
är ett komplement till detta handlingsprogram. Riktlinjerna genomgår hela tiden utveckling och
har på senare tid fokuserat på förmåga och uthållighet vid flera samtidiga insatser eller en
mycket resurskrävande insats.
Den första insatspersonen, FIP, som införts på samtliga orter med deltidsstyrka utanför Växjö
tätort har haft positiv effekt på responstiderna.
Verksamhetsplanen ange på vilket sätt responstiderna ska följas upp.
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Uppföljning och utvärdering av handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet ska revideras minst en gång per mandatperiod. Det är lämpligt att
revisionen sker mitt i mandatperioden. I övrigt ska handlingsprogrammet revideras så ofta som
behövs med hänsyn till ändrade förhållanden och politisk styrning.
Uppföljning och utvärdering ska ske årligen i samband med årsrapporteringen. Värends
räddningstjänstförbunds årliga verksamhetsplan ska uppta de mål som ska uppnås under
kommande verksamhetsår och ska grundas på handlingsprogrammets övergripande mål och
riktlinjer.
Året efter allmänna val kommer information och utbildning av räddningstjänstförbundets
tillträdande direktion att genomföras. I denna process kommer handlingsprogrammet att
behandlas. Revision av handlingsprogrammet ska vara färdig för fastställelse mitt i
mandatperioden. Det innebär att tillträdande direktion arbetar med föregående direktions
handlingsprogram under halva mandatperioden, därefter med den egna. Systemet borgar för
kontinuitet för såväl den politiska styrningen som för verksamheten.
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Riskutredning 2017
Komplement till handlingsprogram enligt
lag (2003:778) om skydd mot olyckor
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Inledning
Denna riskstudie inriktar sig på olyckstyper som räddningstjänsten ansvarar för, som exempel
bränder och trafikolyckor. Olyckshändelser som ej är räddningstjänst 1 exempelvis fallolyckor och
förgiftningar behandlas ej. I studien har följande aspekter studerats:








Utvecklingen av olika olyckstyper under de senaste åren,
Olyckors fördelning över förbundets yta och stationsområden,
Ett kapitel redovisar fördelningen av insatser under året, månaderna, veckan och
dygnet,
Orsaker till bränder och drabbade byggnads- och verksamhetstyper har studerats,
Räddningstjänstens ankomst- och insatstider och
En jämförelser av räddningstjänstens beredskap i förhållande till liknande
räddningstjänster.

Statistiken i studien är främst från åren 2011-2015. 2016 års statistik har ej tagits med på grund
av ett skifte i hur statistiken rapporteras (nytt rapporteringsformulär från MSB ”Händelserapport)
och begränsningar i hur den äldre och nyare statistiken kan presenteras tillsammans i
räddningstjänstens verksamhetssystem (Daedalos).

Begreppet räddningstjänst definieras av 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Här framgår
bland annat räddningstjänsten har skyldighet att ingripa vid olyckor och överhängande fara för
olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön.

1
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Förbundet och övergripande riskbild
Värends räddningstjänst är ett medelstort räddningstjänstförbund med 107 689 invånare varav
88 108 i Växjö kommun respektive 19 581 i Alvesta kommun (2015).
Räddningstjänsten har att förhålla sig till alla typer av olyckor från den lilla vardagsolyckan med
en bil som kört av vägen till stora katastrofer som exempelvis naturolyckor. Genom
vardagsolyckorna sätts en grund som är viktig i hanteringen av katastrofscenarierna. Detta sker
genom att de befintliga och ofta begränsade resurser på olycksplatsen används på bästa sätt
samt att arbetet ofta måste utföras inom en begränsad tid. Denna riskstudie fokuserar genom
lokal och nationell statistik främst på vardagsolyckorna. Förhållandet mellan vardagshändelser,
stora olyckor och katastrofer kan illustreras av nedanstående bild 2.

Vardagshändelser

Sannolikhet

T.ex. trafikolyckor,
bostadsbränder

Stora olyckor
T.ex. skogsbrand,
brand i publik
byggnad

Katastrofer
Naturolyckor,
kärnkraftsolyckor, krig

Samhällskonsekvens

Genom åren har människan bevittnat stora skogsbränder som varit svåra att bemästra. Stora
skogsbränder kan ge stora förluster i egendom, naturvärden och i värsta fall människoliv.
Räddningsinsatserna kan bli mycket långdragna (ibland flera veckor) och vara mycket
resurskrävande för räddningstjänsten (inte sällan under sommarsemestrarna). 2014 inträffade en
mycket stor skogsbrand i Västmanland som krävde räddningsresurser från hela landet. Värends

2

MSB, Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser
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räddningstjänsts geografiska område innefattar stora skogsarealer och därmed en potentiellt
hög risk för resurskrävande räddningsinsatser.
Dödsbränder inträffar oftast i bostäder. Vid varje dödsbrandtillfälle är det vanligast att ”bara” en
person som omkommer. I publika lokaler sker sällan bränder som leder till dödsfall. Det går
dock inte att bortse från allvarliga bränder i lokaler där många människor vistas. En mycket
alvarlig händelse är branden på Herkulesgatan i Göteborg 1998 då 63 personer omkom vid en
diskotekfest. I samlingslokaler där alkohol serveras i mer än i begränsad mängd betraktas även
som mer riskfyllda då reaktions- och beslutstiden vid utrymning kan vara förlängd på grund av
alkoholens inverkan. Övriga verksamheter där vi kan förvänta oss allvarliga konsekvens vid
brand är inom vård- och omsorg där det finns personer som inte på egen hand kan sätta sig i
säkerhet t.ex. äldreboenden och förskolor. I hotell eller liknande verksamheter med nattlogi kan
även konsekvenserna bli alvarliga eftersom det finns sovande personer som inte är bekanta med
utrymningsvägarna eller hur man ska agera vid utrymningslarm. En alvarlig hotellbrand som kan
nämnas är Hotell Borgholm år 2004 då två personer omkom. På senare tid kan nämnas två
alvarliga skolbränder som inträffat i Växjö (Islamiska skolan och Sandsbroskola). Bränderna
ledde till omfattande materiella skador men inga personer skadades eftersom ingen verksamhet
pågick i lokalerna. Publika lokaler med stora personantal, lokaler för vård- och omsorg samt
hotell/vandrarhem finns på flera orter inom förbundet.
Bränder som inträffar i industrier kan bli mycket omfattande om den inträffar nattetid då ingen
personal finns i lokalerna eller det blir ett snabbt och kraftfullt brandförlopp som ej går att
hantera med personalens släckinsatser. Konsekvenserna kan bli stora ekonomiska förluster på
grund skador på egendom/fastighet och inte minst avbrott i produktionen. Beroende på vad
som brinner kan även miljökonsekvenserna bli stora. 2014 inträffade en omfattande brand i
Ljungby i en lagerbyggnad (DHL) och intilliggande livsmedelsindustri som resulterade i en
totalskada. Inom förbundet finns industrier på de flesta större orter.
Inom förbundet finns två så kallade farliga verksamheter, enligt 2 kap. 4§ i lag om skydd mot
olyckor: Aga Gas (gasfyllning och lager) samt Växjö Småland Airport (flygplats). För denna typ av
verksamheter ställs bland annat krav på riskanalyser.
Genom förbundet går Södra stambanan och Kust-kustbanan. Tågurspårningar som leder till
personskador är relativt ovanliga. Kollisioner vid plankorsningar mellan väg och järnväg inträffar
ibland och då blir konsekvenserna ofta allvarliga på de inblandade personerna. Transport med
farligt gods sker på järnvägarna och en olycka som leder till utsläpp av det farliga ämnet kan
leda till olyckor med alvarliga konsekvenser på både människor, egendom och miljö.
Sannolikheten för sådana olyckor är dock relativt låg. 1998 spårade ett godståg ur i Kävlinge
som innehåll flera vagnar med ammoniak (giftigt ämne). Ingen ammoniak läckte men
uppröjningsarbetet blev mycket omfattande och närmare 10 000 personer fick utrymmas under
ett dygn.
Inom förbundets yta finns flera stora riksvägar: 25, 23, 30, 37, och 27. Trafikolyckor utgör de så
kallade vardagsolyckorna och inträffar oftast där de högsta trafikflödena finns. Liksom för
bränder är trafikolyckor ofta tidkritiska eftersom personer kan vara fastklämda och snabbt
behöver komma under vård. Riksvägarna genom förbundet är så kallade primära
rekommenderade farligt gods vägar.
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Tiden från det att en olycka inträffar till dess att hjälp är på plats är ofta avgörande för hur
utfallet blir. Detta gäller redan nämnda olyckstyper som bränder och trafikolyckor men även för
exempelvis drunkningar och sjukvårdsuppdrag. Sambandet mellan tid och konsekvens
(skadevärde) kan principiellt beskrivas med nedanstående figur 3. Kurva a visar vad som kan
inträffa om inga åtgärder vidtas för att bryta skadeutvecklingen. Om räddningstjänsten anländer
efter 15 minuter minskas konsekvenserna och skadeutvecklingen följer istället kurva b. Om
insatsen fördröjs med 10 minuter följer skadeutvecklingen kurva c. Om räddningstjänsten
anländer redan efter 5 minuter följer skadeutvecklingen istället kurva d.

I flera ytterområden i Växjö stad överstiger insatstiden 10 minuter4, vilket är tidsgränsen för när
utrymning med hjälp av räddningstjänsten får tillgodoräknas för t.ex. högre bostadshus.

MSB, Räddningstjänst i siffror 2015
I fallet med friliggande flerbostadshus (verksamhetsklass 3) med högst tre våningar accepteras
normalt även 20 minuter enligt Boverkets byggregler.

3
4

Förslag till

Sida

RISKUTREDNING 2017

6 (38)

Remissutgåva 2017-06-15

Statistik
Räddningsinsatser
Antalet insatser som räddningstjänsten åker på har ökat tydligt från år 2002. Den avgjort enskilt
största insatstypen är så kallade automatlarm, ej brand och utgjorde 2015 cirka en tredjedel av
alla insatser. Automatlarm, ej brand, visas i nedanstående diagram tillsammans med det totala
antalet insatser. Antal insatser till automatlarm, ej brand, är relativt konstant under åren men då
ska man beakta att antalet larmanläggningar har ökat de senaste åren. Antal larm per ansluten
larmanläggning har minskat från 2007 då det var cirka 1,2 till 2015 då motsvarande siffra var 0,8
(streckad trendlinje i diagrammet). Trenden är positiv genom att räddningstjänsten numera åker
på en större andel befogade larm från de anslutna anläggningarna.

Räddningstjänsten åker på många typer av händelser. Vissa händelser handlar om konstaterade
olyckor men ibland är hjälpbehovet oklart och i några fall gäller det situationer där ansvaret
ligger hos annan huvudman. I tabellen nedan försöker vi återspegla denna fördelning några år
tillbaka i tiden. I tabellen anges ”Annat uppdrag”, detta omfattar främst sjukvårdsuppdrag och
lyfthjälp till hemtjänsten. ”Larm utan tillbud” gäller i första hand automatiska brandlarm där det
inte varit någon brand. I kategorin larm utan tillbud finns även uppdrag där hjälpbehovet vid
utlarmning av räddningstjänsten inte är helt fastställd det kan t.ex. handla om undersökning på
grund av röklukt. Den tydligaste trenden är att antal händelser ”Annat uppdrag” har ökat
konstant under perioden.
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Insatser per händelsetyp
I diagrammet nedan presenteras antalet insatser per händelse typ mellan åren 2011-2015.

Av diagrammet framgår det att den enskilt vanligaste orsaken till larm hos räddningstjänsten
handlar om ett så kallat automatlarm, ej brand. Orsakerna till larmen är många men handlar ofta
om os/rök från matlagning och mer eller mindre naturlig rök/ånga från en arbetsprocess. Cirka
37 % av räddningstjänstens larm mellan 2011-2015 handlade om automatlarm, ej brand. Den
vanligaste olyckstypen är trafikolyckor som under denna tidsperiod låg på cirka 17 %.
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Insatser per kommun och stationsområde
I diagrammen nedan presenteras antal larm per kommun och stationsområde inom Värends
räddningstjänst geografiska ansvarsområde mellan år 2011-2015. Ungefär 4/5 insatser sker
inom Växjö kommun. Resterande sker inom Alvesta kommun och angränsande kommuner,
enligt överenskommelse om gränslös räddningstjänst. Lite drygt en procent av all insatser sker i
angränsande kommuner.

Antal insatser fördelat på stationsområden visas i diagrammet nedan. Räddningsvärnens
områden är inkluderade i insatserna för den geografiskt närmaste deltidsstationen.
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Antal insatser i räddningsvärnens stationsområden fördelas enligt följande i samma tidsperiod:

Grimslöv (5300)
Västra Torsås (5400)

56
14
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Skadade vid olyckor
Nedan redovisas alla skadade eller omkomna vid samtliga händelser mellan åren 2011-2015.
Det är svårt att se några direkta trender i underlaget men antalet omkomna har mer än
fördubblats från år 2014 till 2015.

Nedan följer de händelsetyper där flest personer skadats eller omkommit.

Brand i byggnad
Av totalt 727 bränder i byggnad har totalt 45 personer skadats lindrigt, 3 skadats svårt och 5
omkommit. Vid tre bränder har det funnits personer som skadats svårt (en person vid varje
brand). Personerna har vid dessa tillfällen varit kvar i byggnaden och räddningstjänsten har med
hjälp av rökdykare (2 bränder) eller höjdfordon (1 brand) utfört livräddande insatser. Vid två av
händelserna saknades brandvarnare och vid en händelse är det oklart om det fanns någon
brandvarnare.
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Drunkning/tillbud
Av 33 händelser med drunkning/tillbud har totalt 10 personer skadats lindrigt, 1 skadats svårt
och 5 omkommit.
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Trafikolyckor
Av 1116 trafikolyckor har totalt 833 personer skadats lindrigt, 109 skadats svårt och 10
omkommit.

Sjukvårdsinsats
Händelsetypen sjukvårdsinsats inkluderar: I väntan på ambulans, Hjälp till ambulans och
Sjukvård under delegation. Antal skadade och omkomna har öket de senaste åren och det
sammanfaller med att antalet insatser har ökat. Mellan år 2014 och 2015 ökade antalet
sjukvårdsinsatser från 101 till 172.
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Sammanfattning
De granskade händelsetyperna: brand i byggnad, trafikolycka, drunkning/tillbud och
sjukvårdsinsats står för cirka 97 % av antalet skadade personer i relation till alla händelsetyper.
Motsvarande siffra för omkomna är 91 %.
De händelser som medfört flest skadade (lindrigt och svårt) och omkomna, rangordnat efter
antal omkomna:

Händelsetyp

Antal insatser

Sjukvårdsinsats
Trafikolycka
Brand i byggnad
Drunkning/tillbud

428
1116
727
33

Lindrigt och svårt
skadade
190
942
48
11

Omkomna
124
10
5
5

Två händelsetyper ”sticker ut” i mängden avseende antal skadade och omkomna:
sjukvårdsinsatser och trafikolyckor. Störst potential, genom snabba och effektiva insatser, att
rädda människor till livet finns vid sjukvårdsinsatser. Störst potential, genom snabba och
effektiva insatser, att hjälpa skadade människor finns vid trafikolyckorna.
Störst andel skadade personer per insats har trafikolyckorna (84 %) följt av sjukvårdsuppdragen
(44 %). Motsvarande för omkomna personer är sjukvårdsinsatser (29 %) och drunkning/tillbud
(15 %).
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Prioriterade insatser
Prioriterade insatser är de insatser där risken för fara för hälsa och liv är som störst.
Insatskategorierna trafikolycka, sjukvårdsinsatser (klassas ej som räddningstjänst), brand ej i
byggnad, brand i byggnad och drunkning/tillbud räknas som prioriterade insatser. Valet av
insatskategorier är baserat på frekvensen och konsekvenserna av händelserna. Andelen
prioriterade insatserna utgör nästan hälften av samtliga larm under perioden 2011-15.

De prioriterade insatserna utgör 99 % av händelser med skadade eller omkomna åren 20112015.
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Följande diagram visar antalet prioriterade insatser åren 2011-2015.

Trenden är att samtliga insatstyper ökar över perioden förutom för brand, ej i byggnad. Den
tydligaste ökningen står sjukvårdslarmen för.
Brand i byggnad har även studerats utifrån bostadstyp och det visar nedanstående diagram.

Den tydligaste trenden för bostadsbränder gäller villor där bränderna minskat något under
perioden.
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Under den studerade perioden har de prioriterade insatserna ökat något över tid, se diagram
nedan.
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På kartorna nedan visas platser där flest bränder i byggnader och trafikolyckor inträffat5.
Brand i byggnad

Trafikolycka

Av kartorna kan vi konstatera att flest händelser är koncentrerade till områden där
befolkningstätheten är som högst (brand i byggnad och trafikolyckor) och utmed de större
vägarna (trafikolyckor).
Övriga prioriterade insatstyper visas ej på grund av begräsningar i räddningstjänstens
administrativa system.

5
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Tider och räddningsinsatser
Värdena i de tre diagrammen nedan visar det totala antalet insatser mellan åren 2011-15, per
månad, veckodag och timma.

Insatserna ökar från januari till augusti för att därifrån. Under en vecka är det tydligt med flest
insatser mellan måndag till fredag.

Generellt inträffar flest händelser dagtid mellan klockan 10 och 18. De prioriterade insatserna
följer i princip samma mönster.
Nedan visas den genomsnittliga tiden för prioriterade insatser, det vill säga tiden från larm till
dess sista fordon är tillbaka på stationen.
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Medeltiden för ett prioriterat larm ligger på drygt en timma. Brand i byggnad och
drunkning/tillbud är de två typer som är mest tidskrävande, 2-2.5 timmar i genomsnitt per
insats.

Prioriterade insatser per stationsområde
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Nedan visas prioriterad insatser per stationsområde med deltidsstationer, exklusive Växjö.

Sett till deltidsstationerna har Alvesta flest insatser. Avseende trafikolyckor är det dock jämt
mellan Alvesta och Vislanda.
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Orsaker till bränder och drabbade byggnadstyper
Det är främst i bostäder (villor och flerbostadshus) bränder inträffar, se bild nedan.

Den tre vanligaste orsaken till brand i byggnad är glömd spis, tekniska fel och anlagda bränder,
se bild nedan.

Av tio slumpvis valda bränder med ”tekniska fel” handlade det om bränder som startat på grund
av: läskmaskin, tvättmaskiner (2 händelser), glödlampa, lysrör (2 händelser), elinstallationer,
kyl/frys, transformator och värmefilt. Rubriken ”tekniskt fel” kan således innehålla vitt skilda
orsaker.

Förslag till

Sida

RISKUTREDNING 2017

22 (38)

Remissutgåva 2017-06-15

I diagrammet nedan visas de vanligaste starföremålen vid brand i byggnad. I diagrammet finns
ej kategorin ”Annat” medtagen (totalt 134 händelser) eftersom den rubriken inte tillför något.
Man kan konstatera att de vanligaste startföremålen är spisar, rökkanaler och bränder som
startat på byggnadens utsida är de vanligaste orsakerna.

Angående anlagda bränder har utvecklingen över tid studerats, se diagram nedan.

Diagrammet visar ej någon tydlig trend oavsett om det gäller bränder i byggnader eller bränder,
ej i byggnad.
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Anlagda bränder i skolor har studerats. Förutom kategorin ”Anlagd brand med uppsåt” har även
orsaksrubriceringarna ”Fyrverkerier” och ”Barns lek med eld” tagits med eftersom dessa orsaker
kan gränsa till anlagda bränder. Av diagrammet nedan framgår bränder som inträffar i och
omkring skolor som är av karaktären ”Anlagd brand”.

Ingen tydlig trend går att finna i anlagda skolbränder.
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Räddningstjänstens insatstider m.m.
Beroende på brandstationernas lokalisering och beredskap är tiden för räddningstjänstens
ankomst olika inom förbundets geografiska yta. Bilden nedan illustrerar händelsekedjan från att
brand uppstår till dess räddningstjänstarbetet påbörjas. Av bilden framgår även betydelsen av
olika begrepp för tidsangivelser.

Larm
inkommer
till SOS

Brand
uppstår

Branden
upptäck
s

Räddnin
gstjänstarbetet
påbörja
s

Räddningstjän
sten åker till
larmadressen

Larm
inkommer
till
räddnings
-tjänsten

Räddnings
-tjänsten
anländer

Ankomsttid

Insatstid

Responstid

Enligt Boverkets byggregler BBR får utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänsten
tillgodoräknas som en av utrymningsvägarna för byggnader i verksamhetsklasserna 1 (Industri,
kontor med mera) och 3 (bostäder).
I detta sammanhang är räddningstjänstens insatstid6 dimensionerande. Räddningstjänstens
insatstider för Växjö stad och Alvesta tätort, visas på karta i bilaga 1. I kartorna visas förmågan
utifrån ordinarie beredskap det vill säga höjdfordon i Växjö (23 meter) och med bärbar stege i
Alvesta (11 meter). Siffran i parentes anger högsta möjliga höjd mellan mark och underkant
fönster som räddningstjänstens stegutrustning medger. Övriga tätorter med brandstationer och
stegutrustning (Vislanda, Lammhult, Rottne och Braås) är kartlagda men redovisas av ej i denna
studie av utrymmesskäl.

Med insatstid avses tiden från det att larm inkommit till räddningstjänsten till dess att
räddningsarbetet har påbörjats.

6
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För att ge en uppfattning om räddningstjänstens ankomsttid över hela förbundets yta har en
kartbild sammanställts där samtliga brandstationer med så kallad basförmåga har tagits med.
Kartan visas i bilaga 2.
I vissa fall talar man även om responstid, vilket är tiden från det att larm inkommer till SOS och
att räddningstjänsten anländer.
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Jämförelser
I detta kapitel redovisas ett antal jämförelser med räddningstjänster som liknar Värends
räddningstjänst avseende antal personer och yta. Jämförelserna omfattar responstider, insatser
per tusen invånare och räddningstjänstpersonal. Statistiken är hämtad från MSB:s databas, IDA.
Följande tre räddningstjänster har valts ut för att jämföras med Värends räddningstjänst: Norra
Älvsborg, Räddningstjänsten Väst och Umeå räddningstjänst, se tabell nedan. Styrande för
urvalet har varit att räddningstjänsterna ska likna Värends räddningstjänst med avseende på
befolkningsstorlek och landareal.
Befolkning per
räddningstjänstorganisation

Landareal
(km2)per
räddningstjänstorganisation

Värends Räddningstjänst
Umeå

106 473
119 613

2 640
2 317

Räddningstjänsten Väst

102 855

1 977

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

110 257

2 155
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Responstider
Tiden från det att larm inkommer till larmcentral till det att räddningstjänsten är på plats
benämns ofta responstid. En studie har gjorts där samtliga räddningsuppdrag har tagits med i
tidsperioden år 2011-2015. Av studien kan man se att räddningstjänsterna har en ganska lika
fördelning i responstid med en tyngdpunkt på 6-9 minuter.

Insatser per tusen invånare
I diagrammet nedan visas antalet räddningsinsatser per tusen invånare.
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Det är svårt att uttyda några tydliga trender mer än att Värends räddningstjänst tycks ha svag
men konstant nedåtgående trend avseende antal räddningsinsatser per tusen invånare.
Avvikelsen mellan räddningstjänsterna är relativt liten och den största skillnad finns jämfört med
Umeå räddningstjänst som har minst insatser per 1000 invånare.
Diagrammet nedan visar antal brand i byggnad per tusen invånare.

Värends har det största antalet bränder i byggnad per tusen invånare under hela tidsperioden
(2011-2015). Trenden i riket är svagt minskande men någon trend för de enskilda
räddningstjänsterna går ej att se.
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I diagrammet nedan visas antalet trafikolyckor per tusen invånare.

Trenden för trafikolyckor tycks över tidsperioden vara något ökande för samtliga
räddningstjänster inklusive riket.
I diagrammet nedan visas antalet bränder, ej i byggnad per tusen invånare.
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Årsvariationerna är relativt stora avseende brand, ej i byggnad, och några tydliga trender går ej
att utläsa. Vädret har stor inverkan på antalet bränder i skog och mark. Somrar med varmt och
torrt väder (och åska) leder ofta till fler bränder.

Räddningspersonal
Nedan visas antal utryckningspersonal per invånare och landareal.

Andelen utryckningspersonal per invånare är relativt lika om man jämför Värend, Väst och Norra
Älvsborg. Umeå har betydligt mindre utryckningspersonal sett per invånare, drygt hälften så
många jämfört med övriga räddningstjänster.
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Antal utryckningspersonal per landareal skiljer räddningstjänsterna åt med Väst med flest, cirka
0,11 per kvadratkilometer, och minst i Umeå med cirka 0,06 per kvadratkilometer.
Värends har en relativt liten andel heltidsanställd utryckningspersonal (22 %) jämfört Norra
Älvsborg (36 %), Umeå (35 %) och riket (32 %). Räddningstjänsten Väst har ligger på 21 % vilket
är motsvarande Värend.

Förslag till

Sida

RISKUTREDNING 2017

32 (38)

Remissutgåva 2017-06-15

Indikatorer för räddningstjänst
Sveriges kommuner och landsting SKL gör årliga jämförelser (Öppna jämförelser) mellan
kommuner avseende ett antal indikatorer: Larmbehandlingstid, antal personer som utbildas i att
förebygga/hantera bränder eller olyckor, responstid och utvecklade bränder i byggnader.
Resultaten för Värends (Växjö och Alvesta kommuner) visas i tabellen nedan. Sammantaget
ligger Värends väl till med värden som ligger i mitten eller i den övre delen jämfört med övriga
räddningstjänster, förklaring till färgkodningen finns under tabellen.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
U. Larmbehandlingstid för räddningstjänst, mediantid i minuter.

Alvesta

2,1

1,8

1,6

1,4

1,7

2,0

Växjö

1,8

1,7

1,4

1,3

1,5

1,5

U. Personer utbildade i att förebygga/hantera bränder eller andra olyckor, antal/1000 inv

Alvesta

50,1 55,6 42,0 33,5

17,6 40,5

Växjö

50,1 55,6 42,0 33,5

17,6 40,5

U. Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter

Alvesta

U. Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv

Alvesta

0,74 0,77 0,69 0,69

0,77 0,69

Växjö

0,36 0,34 0,34 0,45

0,48 0,47

Växjö

11,1 12,7 11,1 11,8 11,9 12,0
10,1 10,7

9,9 10,5 10,4 10,1
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Slutsats
Räddningstjänstens insatser har ökat de senaste 14 åren. Enligt De fyra vanligast
händelsetyperna är automatiskt brandlarm (ej brand), trafikolycka, bränder och
sjukvårdsuppdrag. En positiv trend är att belastningen av obefogade automatiska brandlarm ej
har ökat trots att antalet anslutna anläggningar har stigit. Antalet prioriterade insatser har ökat
under den studerade tidsperioden 2011-15 och då är det främst antalet sjukvårdsuppdrag som
har ökat. Vid sjukvårdsuppdrag kan räddningstjänsten utgöra ett viktigt komplement till
ambulanssjukvården i de fall räddningstjänsten beräknas komma snabbast till plats eller då
ambulanser saknas för tillfället.
De närmaste åren kan vi räkna med en befolkningstillväxt inom förbundet. Till exempel anger
Växjö kommun att befolkningen inom kommunen kommer att öka med 10 000 personer till år
2025. Det är svårt att säga exakt vad detta kommer att innebära för räddningstjänsten men
troligen kommer antalet larm till räddningstjänsten att öka. Detta trots de senaste årens
nedgång i antalet räddningsinsatser per 1000-invånare.
Man kan se en tydlig koncentration av förbundets händelser inom Växjös stationsområde
jämfört med övriga stationsområden. Trots denna ojämna fördelning är det viktigt att en jämn
geografisk beredskapsnärvaro bibehålls för att kunna bryta en händelseutveckling, ta hand om
skadade människor inom rimlig tid eller varna omgivningen. Avseende trafikolyckor är de
relativt jämt fördelade över förbundets större vägar.
Vid trafikolyckor och sjukvårdsinsatser är det flest människor som skadas och omkommer. Vid
dessa händelser har räddningstjänsten störst potential att kunna genomföra skadeavhjälpande
och livräddande insatser. Avgörande är snabba och effektiva insatser. Genom att öka närheten
och tillgången till personer som kan genomföra de första enkla, livräddande insatserna kan
troligen fler personer räddas. Förbättrad vägsäkerhet och teknikutveckling i bilar gör att antalet
skadade och omkomna borde fortsätta minska.
Olyckor inträffar som bekant under årets alla dagar och tidpunkter. Under ett år går det dock se
en stigande trend med händelser från januari till maj för att därefter ligga ganska stabilt resten
av året. Ett år inom räddningstjänsten är till viss del säsongsbetonat med exempelvis
skogsbränder på sommaren och soteldar när kylan slår till. Under en vecka är det främst
måndag till fredag som har flest händelser och under dygnet är det flest händelser mellan
klockan 10 och 18.
Bränder i villor, flerbostadshus, vårdanläggningar och skolor är vanligast förekommande.
Orsakerna till bränderna är främst glömd spis, tekniskt fel eller anlagda bränder. Även soteldar
(bränder i skrotstenar) är relativt vanliga. Några trender avseende antalet anlagda skolbränder
går ej att se i den studerade perioden 2011-15. Beträffande bostadsbränder har nationell
statistik7 visat att personer över 80 år är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder. Trenden att
fler äldre ska bo kvar hemma gör att vi kan förvänta oss en fortsatt överrepresentation av denna
åldersgrupp om inga särskilda åtgärder vidtas.
MSB hemsida: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Nationell-strategi-for-starktbrandskydd/Om-nationell-strategi/Fakta-om-dodsbrander/
7
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Värends räddningstjänst står sig bra i jämförelse med liknande räddningstjänster avseende
responstiden. Förbundet har en nedåtgående trend (2011-15) avseende antal räddningsinsatser
per 1000 invånare. Av de jämförda räddningstjänsterna har Umeå klart lägst antal insatser per
1000 invånare. Värends räddningstjänst har det största antalet bränder i byggnad per 1000
invånare under den studerade tidsperioden. Antalet trafikolyckor per 1000 invånare är ökande i
förbundet i den aktuella perioden och detta gäller även för riket.
Vad gäller andelen personal i utryckningstjänst per invånare ligger förbundet relativt lika två av
de tre jämförda räddningstjänsterna. Sett till antal personal i utryckningstjänst per
kvadratkilometer så ligger förbundet i mitten av de jämförda räddningstjänsterna.
Uppföljning har gjorts av ett antal viktiga indikatorer mellan åren 2008-15. Indikatorerna
omfattar: larmbehandlings- och responstider, antal utbildade invånare i att hantera
olyckssituationer och antalet utvecklad bränder i byggnad. Sammanfattningsvis har nivån på
indikatorerna varit på medelnivå eller bättre jämfört med övriga kommuner.
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Bilaga 1
Insatstider (minuter) i Växjö stad med räddningstjänstens höjdfordon med 23 meters kapacitet.
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Insatstider (minuter) i Alvesta tätort med räddningstjänstens bärbara stege med 11 meters
kapacitet.
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Bilaga 2
Räddningstjänstens ankomsttider (minuter) från brandstationer med basförmåga.

Förslag till

Sida

RISKUTREDNING 2017

38 (38)

Remissutgåva 2017-06-15

16
Valärenden 15RK11

Page 167 of 173

Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 217. Valärenden 15RK11

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att entlediga och utse ledamöter/ersättare enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Regionstyrelsen föreslås besluta om entledigande samt fyllnadsval för nedanstående
politiska uppdrag enligt följande:
IT-plattform Småland och Öland AB, styrelse, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ledamot: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ledamot: Joakim Pohlman (S), Stenbocksgatan 6, 285 33 Markaryd
Glasrikeuppdraget, styrgrupp, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ledamot: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ledamot: Joakim Pohlman (S), Stenbocksgatan 6, 285 33 Markaryd
Smart housing Småland, styrgrupp, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ledamot: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ledamot: Joakim Pohlman (S), Stenbocksgatan 6, 285 33 Markaryd
Nationellt forum för tillväxt, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ersättare: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ersättare: Anna Fransson (S), Eklövsgatan 44, 352 59 Växjö
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att entlediga och utse ledamöter/ersättare enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-15

§ 218. Informationsärende - Positionspapper: Cohesion Policy Post 2020
(Assembly of European Regions) 17RK1258

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg är medlem i det europeiska regional samarbetet Assembly of
European Regions (AER). AER:s generalförsamling antog den 1 juni 2017 ett yttrande
över EU:s policyn för sammanhållningspolitik från och med 2020.
Roland Gustbée (M) informerar från generalförsamlingens möte och om yttrandet.
Diskussionen vid mötet handlade till stor del om ökad samordning och eventuell
sammanslagning av EU:s strukturfonder. Slutsatsen i yttrandet blev i riktning mot mer
samordning mellan fonderna.
Ordförande Anna Fransson (S) informerar om tidigare diskussioner inom AER.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017


Beslutsunderlag
Positionspapper från AER
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AER position on cohesion policy post 2020
The Assembly of European Regions (AER) is one of the largest independent political networks of
regional authorities in wider Europe, bringing together 150+ regions from 30 countries along with 15
interregional organisations. AER is a forum for interregional co-operation and an actor that promotes
and defends the regional dimension in Europe.
A strong renewed cohesion policy for all regions is central to the European Union’s (EU) future.
Cohesion policy is and should remain at the core of the EU. The added value of Europe’s largest
investment policy is undeniable: no other EU policy has a comparable capacity to leverage for
investment and support for European priorities. No other EU policy tackles territorial cooperation
between various types of stakeholders at different levels of government. Multi-level governance is key
and adds value to cohesion policy. No other EU policy sees solidarity as a key principle in achieving
European goals.
Maintaining and building upon these achievements will be essential if the future cohesion policy is to
successfully address the challenges confronting the EU today. Especially if it is to deliver the results
for a greater economic, social and territorial cohesion beyond 2020. This renewed policy must
therefore continue to push for reduced disparities between EU regions and for inclusive and
sustainable growth, for the EU and its citizens.
The meaningful engagement of regional authorities in future policy design and implementation is
critical in delivering an ambitious cohesion policy at a challenging time for European cohesion.
Regions, not the member states, are the primary level of government taking on the challenges that
cohesion policy addresses. Regional authorities are fundamental in making cohesion policy effective.
They are best placed to guide the EU on regional contexts, needs, and to communicate its added
value to EU citizens.
Cohesion policy is the European Union’s most powerful instrument to improve the quality of
life of citizens. It has the potential to address the major social, economic and environmental
challenges the EU currently faces. Cohesion policy needs a vision for the future, clear rules
and a delivery mechanism that works to achieve tangible results throughout Europe.
We therefore urge the European institutions, national governments and every regional and local
authority to take into consideration the following recommendations for the future of cohesion policy:
1. The high level of ambition for the future cohesion policy must be matched by adequate financing.
2. A common vision on what Europe should look like is essential to give a clear direction to
cohesion policy, acknowledging and celebrating the strength of diversity. Member states and EU
institutions should trust the local knowledge of regions to get the most out of cohesion funds for
their inhabitants.
3. The overarching goal of cohesion policy is improving the quality of life of citizens all
around Europe. With this in mind, future investments should be directed towards Europe’s key
enabling factors of smart, sustainable and inclusive growth such as climate change and
adaptation, energy transition, circular economy, social inclusion, job creation, culture, digital and
physical connectivity and research and innovation. It is at the regional level where EU policies
deliver visible results for European citizens.
4. Grants should remain available for every European region: from sparsely populated rural
regions to urban metropoles and from islands to mountainous regions. The less developed
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regions should be encouraged to catch up with the rest, the more developed regions should be
enabled to be competitive in a globalised world.
5. Using only the Gross Domestic Product as an indicator to differentiate between less
developed, transition and more developed regions has become insufficient to determine a
fair allocation of funds. The need for complementing measures that take the diversity within our
regions into account (e.g. social, demographic, environmental, geographical), should continue to
be considered for the next programming period.
6. Receiving funds comes with the responsibility to deliver tangible results in our regions. A low
absorption rate of cohesion funds means that the EU budget is left unspent and does not benefit
its citizens. As a consequence, it is essential that regions, member states and European
institutions cooperate to remove bottlenecks and increase the performance of cohesion policy.
7. Increase and facilitate investments in cross-border, transnational and interregional
programmes and smart specialisation strategies, which have proven to be of clear addedvalue for European territorial cooperation and for the delivery of cohesion policy. Crossprogramme cooperation between Interreg, Horizon, Erasmus, EGTC, macro-regional strategies
and cohesion funds should be encouraged and facilitated.
8. More innovative place-based funding should support cooperation across administrative
borders and functional areas, according to the OECD’s Regional Outlook 2016 Report. This would
enable balanced, integrated and long-term territorial development strategies.
9. In order to deliver results more successfully and increase the effectivity of funding, the current
delivery mechanisms of cohesion policy must become more simple, predictable and fair for its
beneficiaries. To ensure more efficient and effective spending with minimum bureaucracy costs
(by publishing the cost efficiency assessment of the administrative burden), the European
institutions and member states are urged to:
a. Create more predictable delivery mechanisms by preventing imposed overlapping and
sometimes obsolete (national) rules during the implementation of cohesion funds (‘gold
plating’). All the necessary preconditions should be clear to beneficiaries and European,
national, regional and local administrations at the beginning of the new programming period.
b. Establish a single rulebook for all the different European Structural Investment funds.
A single set of rules would lead to a transparent and more easily accessible delivery
mechanism for every region. It would also create more possibilities for synergies between
cohesion, agricultural and fisheries funds. The number of funds should be reduced, to
allow for greater flexibility for the regions to set priorities based on each regions’ unique
challenges and opportunities.
c. Develop performance-orientated audit regimes based on proportionality in error rates
and scale of a programme. A less stringent audit regime for small scale projects could add
incentives for Small to Medium Enterprises to apply for subsidies. Proportionality in error
rates would reward those beneficiaries who have rarely made mistakes with reduced
administrative burdens.
d. Secure investments over a longer period of time by delivering the policy through multiannual
programmes. Entrust regions with more flexibility to deliver tailor-made solutions based on
their specific needs and add flexibility to shift the budget to pressing issues, unforeseen
crises and unexpected events within the framework of common objectives.
10. Actively involve regions in strategy setting and policy formulation to ensure that national
strategic reference frameworks are better in line with regional innovation strategies and in
accordance with regional and local realities. Regional authorities’ engagement in the design,
implementation, monitoring and evaluation of the future cohesion policy must be enhanced by
putting in place genuine partnership mechanisms, on the basis of a multilevel governance and a
bottom-up approach. These engagements would allow for greater ownership, effectiveness,
transparency and accountability.
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