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1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista daterad 2018-12-13.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera protokollet.
att justering sker den 19 december 2018.

3

Månadsrapporter 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadsrapport november 2018.
Sammanfattning

Månadsrapport november 2018 delges regionstyrelsens ledamöter och
ersättare den 15 december 2018.

4

OECD-rapport Småland Blekinge
Vid regionstyrelsens sammanträde den 18 december lämnas en
redogörelse över rapporten "Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling" (OECD) för Småland och öarna.
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En sammanfattning av rapporten har presenterats av OECD.
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/4b53968687ea442182b5
4f8e3847961f/policy-highlights_smaland-final_small.pdf
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.

5

Uppföljning av regionstyrelsens
internkontrollplan 2018 (17RK1249)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att godkänna uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde § 250/18 internkontrollplan för
regionstyrelsen 2018. Regionstyrelsen ska inför fastställande av
internkontrollplan 2019 följa upp internkontrollplan 2018.
Mot bakgrund av uppföljning av internkontrollplan 2018 bedöms att
regionstyrelsen har en god intern kontroll.
Beslutsunderlag






6

Förslag till beslut - Uppföljning av internkontrollplan 2018
Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018 uppföljning
§270 RSAU Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018
§250 RS Interkontrollplan för regionstyrelsen 2018

FoU-medel 2018 - återrapportering
(17RK1117)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
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Sammanfattning

I budget 2018-2020 finns 5 miljoner avsatta årligen för förstärkning av
FOU. Användning av dessa medel ska beredas av FOU-beredningen för
beslut av Regionstyrelsen. Förslaget omfattar hela treårsperioden.
Beredning och eventuell revidering av beslut bör göras även inför 2019
och 2020.
FoU-beredningen ska årligen rapportera till regionstyrelsen hur
fördelning av FoU-medel har genomförts.
Beslutsunderlag

 §43 FoUB Information om användning av FoU-medel
 Information om förbrukning av FoUmedel 20181114
 §271 RSAU FoU-medel 2018 - återrapportering

7

Framtidens primärvård (18RGK1891)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att notera arbetsgruppens förslag till protokollet för senare diskussion
och ställningstagande i regionstyrelsen.
Sammanfattning

Från och med hösten 2017 har det pågått ett långsiktigt politiskt arbete
för att stärka primärvården och den nära vården i Kronobergs län utifrån
ett hälsofrämjande perspektiv med god tillgänglighet. Primärvården ska
vara navet i den nära vården. Arbetsgruppen är parlamentariskt tillsatt
och har letts av ordföranden i Folkhälsoberedningen.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Framtidens primärvård
§48 FHB Framtidens primärvård
Framtidens primärvård - beslutsunderlag
Bilaga AMK workshop 2018-10-03
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8

Svar på motion – Utveckla och förebygg
i stället för att avveckla och montera ner
(18RGK370) (18RGK370)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen besvaras med att, när situationen så tillåter, på nytt
återinföra föräldrautbildningar i storgrupp där barnmorskor med ett
särskilt intresse att utbilda ska ges möjlighet att utveckla och leda
föräldrautbildningen i Kronoberg.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet gällande
föräldrautbildning inom mödrahälsovården för att undersöka
möjligheterna för fortsatt information till nyblivna föräldrar som kan ges
av andra yrkesgrupper än barnmorskor. Sammanfattningsvis uppger
verksamhetsansvariga, med hänvisning till det ansträngda läget, att
barnmorskorna måste prioritera att ta hand om de gravida enligt
basprogrammet med inskrivningar, hälsosamtal och veckokontroller. Där
det även finns möjligheter att ta upp frågor inför den kommande
förlossningen. Då föräldrastödet ska erbjudas med kunskap och
kontinuitet är det svårt att bygga verksamheten på pensionärer eller
andra yrkesgrupper. Verksamhetsansvariga är mycket tveksamma till att
andra yrkesgrupper än barnmorskor på ett adekvat sätt kan ge den
information, som bygger på en gedigen kunskap och erfarenhet av
graviditet och förlossningsarbete, som krävs.
Beslutsunderlag

 Utveckla och förebygg istället för att avveckla och montera ner - rev
HSN
 §273 RSAU Svar på motion – Utveckla och förebygg i stället för att
avveckla och montera ner (18RGK370)
 §145 HSN Svar på motion – Utveckla och förebygg i stället för att
avveckla och montera ner (18RGK370)
 § 134 RS Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att
avveckla och montera ner
 Motion till Regionfullmäktige - Utveckla och förebygg i stället för att
avveckla och montera ner!
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9

Anmälan om kommersiell trafik
(18RGK846)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att notera anmälan om kommersiell kollektivtrafik från FlixBus Sverige
AB på linjen Stockholm-Linköping-Mjölby-Skillingaryd-VärnamoAlvesta-Växjö, med planerad trafik start 2018-11-06.
Att notera avanmälan om kommersiell busstrafik från Gerts
Busstrafik AB avseende linjen från Älmhult kl.12:15 till Växjö Småland
airport, samt retur kl. 15:50. Sista dagen för trafik blir 2018-12-21.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs
län. Enligt lagen om kollektivtrafik (2010:1065 4 kap 1 §) ska ett
kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund
bedriva kollektivtrafik anmäla detta till berörd regional
kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när ett kollektivtrafikföretag
avser att upphöra med att bedriva sådan trafik. Om anmälan berör trafik
i fler än ett län, ska den mottagande kollektivtrafikmyndigheten
informera övriga berörda myndigheter. Anmälan om kommersiell trafik
ska ske senast 21 dagar innan beräknad trafik start.
Till Region Kronoberg har 2018-10-26 inkommit en anmälan från
FlixBus Sverige AB om kommersiell kollektivtrafik på linjen StockholmLinköping-Mjölby-Skillingaryd-Värnamo-Alvesta-Växjö, med planerad
trafik start 2018-11-06. Region Kronoberg har den 2 november 2018
bekräftat mottagande av anmälan.
Därutöver har en avanmälan om kommersiell busstrafik från Gerts
busstrafik Ab inkommit avseende linjen från Älmhult kl.12:15 till Växjö
Småland airport, samt retur kl. 15:50. Sista dagen blir 2018-12-21.

Beslutsunderlag







RS Missiv info om FlixBuss
Anmälningsblankett för utförande av kommersiell trafik samt tidtabell
§274 RSAU Anmälan om kommersiell trafik
Bekräftelse till FlixBus Sverige AB.
Avanmälan Gerts Busstrafik AB
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10 Förslag till stadgar och handlingsplan
för Regionsamverkan Sydsverige 2019
(18RGK1905)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
Att godkänna stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan
Sydsverige.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att godkänna handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2019.
Sammanfattning

”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442
existerar i nuvarande form sedan 1 januari 2016 och benämndes före
2016 ”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i
den juridiska formen allmännyttig ideell förening. Stadgarna för
föreningen har reviderats innebärande att Representantskapet för
föreningen avskaffas.

Föreslås att regionfullmäktige godkänner stadgar och överenskommelser
för Regionsamverkan Sydsverige från och med 1 januari 2019. Föreslås
även att regionstyrelsen godkänner handlingsplan för Regionsamverkan
Sydsverige från och med 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Stadgar och handlingsplan 2019 för
Regionsamverkan Sydsverige
 §275 RSAU Förslag till stadgar och handlingsplan för
Regionsamverkan Sydsverige 2019
 Stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige 2019
 Handlingsplan-2019
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11 Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Delegationsbeslut
18RGK20-6 Förhandlingschefsbeslut nr 6/2018: Överenskommelse
om avslut av anställning.
18RGK20-7 Förhandlingschefsbeslut nr 7/2018: Beslut om utfärdande
av skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region
Kronoberg.
18RGK20-25 Förhandlingschefsbeslut nr 21/2018: Överenskommelse
om avslut av anställning.
18RGK12-16 Regiondirektörsbeslut nr 16/2018: Detaljplan- Samråd
Räppe- del av Bergkvara, Växjö.
18RGK34-21 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 21/18. Ärende:
Tilldelning i upphandling av hyresavtal för ambulansstation i
Hovmantorp. För underlag se: 18RGK1701
18RGK20-26 Förhandlingschefsbeslut nr 20/2018: Överenskommelse
om avslut av anställning
18RGK33-10 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 10/2018.Beslut om
anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer.
Tillsvidareanställningar under 2018-10-01--2018-10-31.
18RGK21-65 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 65/2018
18RGK21-66 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 66/2018
18RGK21-67 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 67/2018.
18RGK21-68 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 68/2018.
18RGK21-69 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 69/2018
18RGK29-47 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 47/2018.
Avskrivning av fordran.
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18RGK19-18 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 18/2018mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-20731518*/1
18RGK19-19 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 19/2018 Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-23579018*/1
18RGK19-20 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 20/2018 Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-23587618*/1
18RGK21-70 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 70/2018
18RGK29-48 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 48/2018 Avskrivning av fordran
18RGK29-49 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 49/2018 Avskrivning av fordran
18RGK29-50 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 50/2018 Avskrivning av fordran
Delegationsbeslut

 18RGK20-6 Felskannat. Förhandlingschefsbeslut nr 6/2018:
Överenskommelse om avslut av anställning.
 18RGK20-7 Felskannat.Förhandlingschefsbeslut nr 7/2018: Beslut
om utfärdande av skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person
inom Region Kronoberg.
 18RGK20-25 Förhandlingschefsbeslut nr 21/2018:
Överenskommelse om avslut av anställning.
 18RGK12-16 Regiondirektörsbeslut nr 16/2018: Detaljplan- Samråd
Räppe- del av Bergkvara, Växjö.
 18RGK34-21 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 21/18. Ärende:
Tilldelning i upphandling av hyresavtal för ambulansstation i
Hovmantorp. För underlag se: 18RGK1701
 18RGK20-26 Förhandlingschefsbeslut nr 20/2018:
Överenskommelse om avslut av anställning
 18RGK33-10 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 10/2018.Beslut
om anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer.
Tillsvidareanställningar under 2018-10-01--2018-10-31.
 18RGK21-65 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 65/2018
 18RGK21-66 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 66/2018
 18RGK21-67 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 67/2018.
 18RGK21-68 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 68/2018.
 18RGK21-69 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 69/2018
 18RGK29-47 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 47/2018.
Avskrivning av fordran.
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 18RGK19-18 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 18/2018mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-20731518*/1
 18RGK19-19 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 19/2018 Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-23579018*/1
 18RGK19-20 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 20/2018 Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-23587618*/1
 18RGK21-70 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 70/2018
 18RGK29-48 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 48/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-49 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 49/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-50 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 50/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK21-71 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 71/2018

12 Anmälningar för kännedom

13 Övriga beslutsärenden

14 Övriga informationsärenden
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Uppföljning av
regionstyrelsens
internkontrollplan 2018

5
17RK1249
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1249
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-11-28

Regionstyrelsen

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå regionstyrelsen
Att godkänna uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018.

Sammanfattning
Regionstyrelsen fastställde § 250/18 internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
Regionstyrelsen ska inför fastställande av internkontrollplan 2019 följa upp
internkontrollplan 2018.
Mot bakgrund av uppföljning av internkontrollplan 2018 bedöms att
regionstyrelsen har en god intern kontroll.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018

Sida 1 av 1
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1 Uppföljning internkontrollplan för regionstyrelsen 2018
Process/System/
Rutin/Aktivitet

Kontrollmoment
(Utifrån risk/svarar
på risk)

Riskbedömning

Kontrollmetod
(omfattning och
frekvens)

Kontrollansvarig

Resultat
uppföljning
(Är kontrollmomentet
uppfyllt, Ja/Nej)

Vårdval Kronoberg

Säkerställa
möjligheterna att
genomföra
fördjupade
granskningar i
enlighet med
regionstyrelsens
beslut samt gällande
lagar och föreskrifter

9

Stickprov på
genomförda
granskningar

Chef
vårdvalsenheten

Fördjupade
granskningar
startar den 20/9
med gemensamt
möte för de som
ska granskas.
Beräknas vara klart
till årsskiftet.

Uppföljning och insyn
av verksamhet som
utförs av privata
utförare

Kontroll och
uppföljning i enlighet
med program.

12

Uppföljning av tre
avtal

Kanslidirektör

Ja
Dnr: 18RGK1536
– 18RGK1541

Avvikelse
(Fylls i vid Nej i
Resultat uppföljning)

1 Invånare

2 Medarbetare
Rekryteringsprognos

Säkerställa att rutiner
för arbetet med
Rekryteringsprognos
följer enligt plan.

9

Urvalskontroll av
att aktiviteter i
planen/prognosen
följs.

Personaldirektör

Ja

Ja. Arbete med
prioriterade aktiviteter
i
rekryteringsprognosen
pågår enligt planen.

Bisyssla

Säkerställa att rutin för
kontroll av bisyssla.

9

Årlig
sammanställning
av anmälda

Personaldirektör

Ja

Ja. Sammanställning av
bisysslor är genomförd
inom samtliga
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bisysslor
Lön och arvoden

Säkerställa att rutiner
vid kontroll inför
utbetalning av lön och
arvoden efterlevs.

verksamheter.

12

Urvalskontroll.

Personaldirektör och
Kanslidirektör

Ja

Ja. Ur en lista på alla
anställda plockas nr
1000, 2000, 3000,
4000, 5000 och 6000
och kontroll sker av att
det finns underlag för
alla poster i lönerna.
Samma rutin
genomförd för
arvoden.

3 Verksamhetsutveckling
Efterlevnad av
reglementen och
delegationsordningar

Säkerställa att
reglementen och
delegationsordningar
efterlevs.

12

Stickprov ärenden
till styrelsen och
nämnderna.

Kanslidirektör

Ja.
Dnr: 17RK2226
och 18RGK217

Verkställande av
politiskt fattade beslut

Säkerställa att rutiner
finns för verkställande,
kommunikation och
uppföljning av politisk
fattade beslut

12

Stickprov ärenden i
fullmäktige,
styrelsen och dess
utskott.

Kanslidirektör

Ja. Dnr:
18RGK855 och
Mötesanteckningar
3/18 och 6/18
Regiondirektörens
ledningsgrupp.

Efterlevnad LOU,
LUF, LOL och LOF,
samt att
upphandlingsprocessen
efterlevs.

Säkerställa att
upphandlingar
genomförs enligt
gällande lagar.

12

Stickprov
upphandlingsärende
n.

Upphandlingschef

Ja

Avancerade
upphandlingar
kontrolleras enligt
4-ögonsprincipen

Dokumenthantering
inom Region
Kronoberg

Säkerställa att
dokumenthanteringen
följer
Klassificeringsstrukture

16

Stickprov ärenden
och intranätet.

Kanslidirektör

Ja. Kontroll
avseende ärenden
är genomförd på
samtliga noder

50 % av ärenden som är
kontrollerade är rätt
klassificerade.
Föreslagen åtgärd är
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n.

som är fastställda
av
regionstyrelsen
(111 st. ca 10 %
av alla nya
ärenden som är
skapade).
Kontroll
avseende
dokument är
genomfört på ca
120 dokument.

Reservrutiner inför
införande, utbyte och
uppgraderingar av
kritisk IT-försörjning.

Säkerställa
verksamheternas
reservrutiner vid
avbrott i ITförsörjningen.

9

Helårsrapportering

Samtliga direktörer

Stickprov

Ekonomidirektör

utbildning för
handläggare och
registratorer syfte att öka
kunskapen om
processarbete och hur
man klassificeringar.
40 % dokument är rätt
klassificerade. 40 % är
endast klassificerade i
första nivån. Kontrollen
visar att det saknas
riktlinjer och rutiner
inom ett antal
kärnområden.

4 Ekonomi
Efterlevnad av
Attestreglemente

Säkerställa att
attestreglemente
efterlevs.

9
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Ja,
stickprovskontro
ll för samtliga
centrum är
gjorda med
hänsyn till att
rätt attestanter är
upplagda i
Ekonomiportale
n (Raindance).

Avvikelser förekommer.
Även om det föreligger
vissa brister bedöms den
interna kontrollen
tillräcklig utifrån att det
finns kompenserande
kontroller, som
exempelvis att det för
varje transaktion ska
vara två attestanter, ett
fåtal personer kan lägga
upp nya leverantörer
samt månadsvis resultatuppföljning med analys

av kostnad mot budget.
Ytterligare
kommunikation runt
attestregelverket
behöver säkerställas i
hela organisationen.
Efterlevnad av
ekonomistyrningsprinciper

Säkerställa
efterlevnaden av
styrdokumentet

9

Stickprov protokoll

Ekonomidirektör

Ja, Stickprovskontroller gjorda
främst utifrån
hantering av
befarade
underskott.

Avvikelser förekommer.
Ekonomistyrningsprinci
perna har reviderats och
uppdaterats under 2018.
Av kontrollerna framgår
att principerna inte
verkar vara helt kända
på alla nivåer i
organisationen.
Kommunikationen av
principer och vikten av
att dessa principer följs
behöver säkerställas i
hela organisationen.

Rättvisande bild av
ekonomiska
transaktioner

Säkerställa rutin.

9

Stickprov

Ekonomidirektör

Nej, under året
har ett nytt
ekonomisystem
införts. Olika
moduler har
införs löpnade
under året. Inför
införandet har
alla olika
moduler
genomgått olika
tester för att
säkerställa en så
bra
implementering

Inga stickprover har
gjorts under året. Årets
insatser har istället
inriktats på att rätta
felaktigheter som
uppstått i redovisningen
i samband med
implementering av
Region Kronobergs nya
ekonomisystem.
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som möjligt.
Trots detta har
ett antal
felaktigheter
uppstått under
året. Fokus har
varit att rätta
dessa
felaktigheter.
Kommande år
planeras mer
kontrollmoment
då systemet går
in i en
förvaltande fas
istället för
implementerings
fas.
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-11

§ 270

Uppföljning av regionstyrelsens
internkontrollplan 2018 (17RK1249)
Beslut

Föreslås att arbetsutskottet beslutar föreslå regionstyrelsen
Att godkänna uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde § 250/18 internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
Regionstyrelsen ska inför fastställande av internkontrollplan 2019 följa upp
internkontrollplan 2018.
Mot bakgrund av uppföljning av internkontrollplan 2018 bedöms att regionstyrelsen har
en god intern kontroll.
Förslag till beslut

Föreslås att arbetsutskottet beslutar föreslå regionstyrelsen
Att godkänna uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av internkontrollplan 2018
 Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018 uppföljning
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-20

§250

Interkontrollplan för regionstyrelsen
2018 (17RK1249)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom Region
Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom ramen för regionstyrelsens
ansvarsområden.
Utifrån uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2017 har regiondirektörens
ledningsgrupp genomfört en riskanalys (se bilaga) samt berett förslag till regionstyrelsens
internkontrollplan 2018.
Övriga nämnder och styrelser ska enligt reglemente och regionstyrelsens anvisningar
upprätta och fastställa internkontrollplaner för respektive ansvarsområden senast i
december månad inför det år som internkontrollplanerna ska börja gälla.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
Expedieras till

Regiondirektör
Kanslidirektör
Beslutsunderlag

 §334 RSAU Interkontrollplan för regionstyrelsen 2018
 Förslag till beslut - Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-11-15eetingDate3

§43

Information om användning av FoUmedel (17RK1117)
Beslut

FoU-beredningen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid FoU-beredningens sammanträde lämnas en uppdaterad redogörelse över aktuellt
läge gällande användning av FoU-medel.
Beslutsunderlag

 Information om förbrukning av FoUmedel 20181114
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Information om användning av FOUmedel
Bakgrund
I budget 2018-2020 finns 5 miljoner avsatta årligen för förstärkning av FOU. Användning av dessa
medel ska beredas av FOU-beredningen för beslut av Regionstyrelsen. Förslaget omfattar hela
treårsperioden. Beredning och eventuell revidering av beslut bör göras även inför 2019 och 2020.
I beredningen bör beaktas politiska ambitioner i budgettexter kopplade till FOU vilket kräver extra
resurser. Den nyligen antagna strategin för Hälso och Sjukvården ”Närmare Kronobergaren” behöver
aktiveras med utvecklingsinsatser. Därutöver finns behov av medel för insatser kopplat till det
politiskt beslutade avtal som finns mellan Linneuniversitetet och Region Kronoberg. Det pågår redan
idag FoU-verksamhet vilken kan förstärkas. Förslaget nedan grundar sig i dessa delar.
Hittills har detta skett kopplat till de olika rubrikerna i beslutet:

Utveckling och innovation
Medfinansiering till externa utvecklingsmedel och aktivera
utvecklingsinsatser
Medel som har fördelats ut från 2018 års medel:








Projekt Mot nya höjders Lab (medfinansiering)
Klimatutredning enligt Greenhouse gas protocol (GHG)
samt underlag för en hållbarhetsredovisning
Make IT happen, öka digitala kompetensen hos lärare (medfinansering)
Science Center (förstudie)
Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen
Framtagande av studiecirkelmaterial för personcentrerad vård
Uppbyggnad av två resursgrupper, personer med vårderfarenhet och
Verksamhetsföreträdare att stödja genomförandet av utvecklingsstrategin
Närmare Kronobergaren

200 000 kr
80 000 kr
100 000 kr
250 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
400 000 kr

Medel som planeras att fördelas ut 2019



Make IT happen, öka digitala kompetensen hos lärare (medfinansiering)
Öka kunskapen om den psykiska hälsan bland barn och ungdomar i
Kronobergs län. Kvantitativ studie

100 000 kr
300 000 kr

Främja innovation och hjälpmedelsbranschen
Ett förarbete kring experior lab/innovationsplattform är initierat. Tjänstepersoner från Regional
Utveckling och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort studiebesök i Karlstad. Medarbetare på
Regional utveckling genomför en omvärldsbevakning och har fått tillväxtmedel (1.1 medel) för att
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under hösten genomföra en förstudie som är beräknad att vara klar november 2018. Därefter är
ambitionen att gå vidare med en ”Kronobergsk” innovationsplattform.

Utveckling av egna medarbetare
Stimulera medarbetares deltagande i Forsknings- och utvecklingsprojekt
Medel som har fördelats ut från 2018 års medel:





Doktorandtjänster 1 à 20 %, 1 à 30 %, 4,5 mån resp 4 mån
Utbildning 20 forskningssjuksköterskor för att kunna hålla
samman/koordinera forskningsprojekt GCP
(Good Clinical Practice) 1 dag, 8 nov
Interna forskningsmedel
Post doc medel för meritering till docentur

255 000 kr
25 000 kr
1 000 000 kr
1 070 100 kr

Ej förbrukade medel för 2018 från Utveckling och Innovation har tillförts ”Utveckling av egna
medarbetare” och interna forskningsmedel med 300 000 kr.
Ej förbrukade medel för 2018 från ”Insatser kopplade till universitetssamverkan med Lnu” har tillförts
”Utveckling av egna medarbetare” och interna forskningsmedel med 300 000 kr.
Total förstärkning av interna forskningsmedel för år 2018 1 600 000 kr. Totalt har vid höstens
utlysning inkommit 25 ansökningar med totalt sökt belopp 6 312 100 kr. Prioriteringsmöte med
förslag till fördelning är den 21 november. FoU-beredningens ordförande informeras den 29
november.
Medel som har fördelats ut från 2019 års medel:


Doktorandtjänster 1 à 20 %, 1 à 30 %, 12 mån

753 000 kr

Medel som planeras fördelas ut från 2019 års medel:





Utbildning 20 forskningssjuksköterskor GCP 1 dag
Utbildning 6 forskningssjuksköterskor 7,5 hp
Interna forskningsmedel
Post doc utlysningar för meritering till docentur

25 000 kr
90 000 kr
1 000 000 kr
600 000 kr

Medel som har fördelats ut från 2020 års medel:


Doktorandtjänster 1 à 20 %, 1 à 30 %, 6 resp 12 mån

630 000 kr

Medel som planeras fördelas ut från 2020 års medel:





Utbildning 20 forskningssjuksköterskor GCP 1 dag
Utbildning 6 forskningssjuksköterskor 7,5 hp
Interna forskningsmedel
Post doc utlysningar för meritering till docentur
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Insatser kopplade till universitetssamverkan med LNU
Det har informerats om att det finns medel för samverkan till samverkansgrupperna. Medel har dock
inte förbrukats än.

Page 25 of 86

Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-11

§ 271

FoU-medel 2018 - återrapportering
(17RK1117)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

I budget 2018-2020 finns 5 miljoner avsatta årligen för förstärkning av FOU.
Användning av dessa medel ska beredas av FOU-beredningen för beslut av
Regionstyrelsen. Förslaget omfattar hela treårsperioden. Beredning och eventuell
revidering av beslut bör göras även inför 2019 och 2020.
FoU-beredningen ska årligen rapportera till regionstyrelsen hur fördelning av FoUmedel har genomförts.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 §43 FoUB Information om användning av FoU-medel
 Information om användande av FoU-medel per augusti 2018
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1891
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2018-11-28

Regionstyrelsen

Framtidens primärvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att notera arbetsgruppens förslag till protokollet för senare diskussion och
ställningstagande i regionstyrelsen.

Sammanfattning
Från och med hösten 2017 har det pågått ett långsiktigt politiskt arbete för att
stärka primärvården och den nära vården i Kronobergs län utifrån ett
hälsofrämjande perspektiv med god tillgänglighet. Primärvården ska vara navet i
den nära vården. Arbetsgruppen är parlamentariskt tillsatt och har letts av
ordföranden i Folkhälsoberedningen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Framtidens primärvård – beslutsunderlag
Bilaga Framtidens primärvård AMK workshop
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-06Date3

Folkhälsoberedningen
Datum: 2018-12-06
Tid: 09:00-12:00

Plats: Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Michael Öberg (MP) (ordförande)
Henrietta Serrate (S) (vice ordförande)
Pernilla Tornéus (M) (2:e vice ordförande)
Eva Ballovare (S)
Edina Maslac (S)
Patrick Ståhlgren (M)
Bengt-Göran Birgersson (C)
Charlotte Branting (L)
Ulf Engqvist (S) ersätter Åke Gummesson (S)
Ej tjänstgörande ersättare

Britt Bergström (V)
Judit Svensson (C)
Övriga närvarande

Annika Magnerot
Utses att justera

Pernilla Tornéus
Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö , 2018-12-11 00:00
Protokollet omfattar

§48
Underskrifter

Sekreterare

………………….…… …………………….………….

Ordförande ………………….…… …………………….………….
Justerare

………………….…… …………………….………….
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-06Date3

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Folkhälsoberedningen
Sammanträdesdatum

2018-12-06
Datum för anslags uppsättande

2018-12-12
Datum för anslags nedtagande

2019-01-03
Förvaringsplats för protokollet

Region Kronobergs arkiv

…………………………………… ………...………………………....
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-06Date3

§48

Framtidens primärvård (18RGK1891)
Beslut

Folkhälsoberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslag till inriktning för Framtidens nära vård i Region
Kronoberg.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Sammanfattning

Från och med hösten 2017 har det pågått ett långsiktigt politiskt arbete för att
stärka primärvården och den nära vården i Kronobergs län utifrån ett
hälsofrämjande perspektiv med god tillgänglighet. Primärvården ska vara navet i
den nära vården. Arbetsgruppen är parlamentariskt tillsatt och har letts av
ordföranden i Folkhälsoberedningen.
Arbetsgruppen för Framtidens primärvård föreslår regionstyrelsen besluta att
ställa sig bakom förslag till inriktning för Framtidens nära vård i Region
Kronoberg.
Bengt-Göran Birgersson yrkar, med instämmande av Pernilla Tornéus, Henrietta
Serrate, Ulf Engqvist och Charlotte Branting, bifall till förslaget.
Föreslås att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Förslag till beslut

Folkhälsoberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslag till inriktning för Framtidens nära vård i Region
Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut FHB - Framtidens primärvård
 Framtidens primärvård - beslutsunderlag
 Bilaga AMK workshop 2018-10-03
Patric Littorin
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RK_____
Arbetsgruppen för Framtidens primärvård
Datum: 2018-11-21

Slutrapport från arbetsgruppen Framtidens Primärvård

Inriktning för framtidens nära vård i Region Kronoberg 18RK___
Arbetsgruppens ställningstagande
Arbetsgruppen för Framtidens primärvård föreslår Regionstyrelsen besluta
att ställa sig bakom förslag till inriktning för framtidens nära vård i Region Kronoberg.

Bakgrund
Från och med hösten 2017 har det pågått ett långsiktigt politiskt arbete för att stärka
primärvården och den nära vården i Kronobergs län utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med
god tillgänglighet. Primärvården ska vara navet i den nära vården. Arbetsgruppen är
parlamentariskt tillsatt och har letts av ordföranden i Folkhälsoberedningen. Följande har deltagit
i arbetet.










Michael Öberg (MP), ordförande
Henrietta Seratte (S)
Magnus Carlberg (S)
Roland Gustbée, Pernilla Tornéus (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Mikaela Gross (V)
Romeo Pettersson, Kerstin Ljungqvist (SD)

Allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK) har utgjort processtöd till arbetsgruppen. Även
avdelningen för Folkhälsa och social utveckling har bidragit till arbetet för en stärkt primärvård.
Arbetsgruppen har tagit del av de nationella utredningarna God och nära vård * – delbetänkanden
(SOU2017:53, 2018:39) som leds av Anna Nergårdh, Effektiv vård *(SOU 2016:2) av Göran
Stiernstedt samt Kommissionen för Jämlik hälsa *.
Arbetsgruppen har följt den nationella nivån med fokus på att Region Kronobergs resurser
används optimalt med en inriktning för en stärkt primärvård för medborgarna i Kronobergs län.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RK_____
Arbetsgruppen för Framtidens primärvård
Datum: 2018-11-21

Arbetsgruppen anser att det behövs ett succesivt arbete för att flytta resurser från sjukhusvård till
primärvården utifrån utredningens förslag. Primärvården ska vara navet i den nära vården. Detta
innebär att vi står inför en reform som berör hela hälso- och sjukvården.

Närhet och jämlik hälsa
Arbetsgruppens huvudsyfte har varit hur vi stärker primärvården och den nära vården i Region
Kronoberg utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med god tillgänglighet, kontinuitet och
delaktighet. Grundläggande begrepp är nära och jämlik vård där tillgänglighet, relationer och
geografi är nyckelord.

Det handlar om hur primärvården och den nära vården kan utvecklas kring vad som kan göras
utifrån hälso- och sjukvårdens strategi Närmare Kronobergaren * och vad som idag görs på andra
nivåer inom sjukvården och kan komma närmare patienten (primärvården/vårdvalet).
Nedan följer arbetsgruppens förslag utifrån modellen för en moderniserad och stärkt primärvård:
1. Samordnad god och jämlik vård nära medborgaren
A t t Äldrehälsa Kronoberg utgår från primärvården. Det behövs en tydligare och mer effektiv
mobil närvård för att kunna säkerställa en förbättrad vård till multisjuka patientgrupper.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RK_____
Arbetsgruppen för Framtidens primärvård
Datum: 2018-11-21

A t t premiera det förebyggande arbetet inom framtidens primärvård genom ett tydligare
primärpreventivt uppdrag. Vidare föreslås en fortsatt utveckling av den systematiska modellen för
riktade hälsosamtal på vårdcentralerna.
A t t vårdvalsmodellen utvecklas i Region Kronoberg för att stärka det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet på vårdcentralerna. Vårdvalet föreslås bli ett tydligt hälsoval för
Kronobergarnas behov av första linjens hälso- och sjukvård.
A t t det inom vårdvalet erbjuds flexibla öppettider för vårdcentraler anpassade efter invånarnas
behov. Primärvården bör klara sin egen jourverksamhet.
A t t utveckla ambulanssjukvård som har kontakt med primärvård och kommunal hemsjukvård.
A t t öka samordningen mellan primärvård, kommunal hemsjukvård och elevhälsa.
2. Premiera goda exempel till vårdcentraler som tar egna initiativ
A t t premiera vårdcentraler som tar egna initiativ till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
lösningar för sina listade patienter och i synnerhet dem med störst behov. Arbetsgruppen vill
därför lyfta fram Borgholmsmodellen* som inspirerande exempel.
3. Nya interprofessionella arbetssätt
A t t det påbörjade arbetet med arbetsmodellen Integrerad Beteendehälsa (IBH) fördjupas samt
att den utvecklas för att stimulera tvärprofessionella samarbeten, även för andra patientkategorier
än de med psykisk ohälsa. Genom ändrade tvärprofessionella samarbeten och arbetssätt kan
resurser flyttas från slutenvård till den öppna vården och primärvården.
4. Ökad tillit till vårdpersonal
A t t betona en ändamålsenlig administration, bland annat avseende exempelvis intyg, vilken ger
mer tid för patientnära arbete. Region Kronoberg föreslås tillämpa en tillitsbaserad styrning som
ger ökat inflytande till vårdprofessionella på vårdcentralerna. Ett tillitsbaserat ledarskap är en
viktig förutsättning för innovation. Medarbetares kunskaper och erfarenheter behöver i större
omfattning tas tillvara inom primärvården för att bidra till högre kvalitet för kronobergaren. För
det krävs ett medvetet ledarskap, samverkanskompetens, kontinuerligt lärande och transparent
delaktighet.
5. Agenda 2030 och social hållbarhet
Region Kronoberg har fattat beslut att integrera Agenda 2030 i det regionala beslutsfattandet. Ett
arbete för ökad hållbarhet är långsiktigt och uthålligt. I ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom
den nära vården finns därför en stor potential att fokusera på hälsofrämjande processer. Detta
leder till hållbar utveckling, bättre hälsa och på sikt förbättrad ekonomi i Region Kronoberg.
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Beslutsunderlag
Diarienr: 18RK_____
Arbetsgruppen för Framtidens primärvård
Datum: 2018-11-21

6. Digitaliseringen och digitala vårdmöten
A t t framhålla att digitalisering är en viktig del av transformationen av hälso- och sjukvården, för
att på effektiva sätt kunna möta länets invånare. Med digitalisering kan hälso- och sjukvården
möta efterfrågan från invånarna, öka sin serviceförmåga och utveckla nya arbetssätt. För invånare
innebär det att kontaktvägar med vården breddas. Pågående arbete inom Region Kronoberg ska
vidareutvecklas.
7. Långsiktigt och stabilt ersättningssystem
A t t ett långsiktigt och stabilt ersättningssystem som stöder en stärkt nära vård arbetas fram.
Framförhållning är viktigt för verksamheter inom vårdvalet/hälsovalet.

Bilagor
*AMK workshop 2018-10-03.pdf
*https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/nara-vard-i-borgholm.html
*http://www.regionkronoberg.se/contentassets/18f8bb3cc32844f993e1f4c00cf7419a/utveckling

sstrategi-halso-och-sjukvarden-2017-2027.pdf
*https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-

201753/
*https://www.regeringen.se/49c941/contentassets/85abf6c8cfdb401ea6fbd3d17a18c98e/god-

och-nara-vard--en-primarvardsreform_sou-2018_39.pdf
*http://kommissionjamlikhalsa.se/publikationer

Page 35 of 86

Page 36 of 86

ANTECKNINGAR

2018-10-03
Region Kronoberg
Allmänmedicinskt kunskapscentrum
Lisa Öberg

Sammanställning av workshop
Framtidens primärvård 2018-10-03
Sammanfattning
Hälso- och sjukvården står under de närmaste åren inför stora förändringar, såväl
nationellt som regionalt. På nationell nivå finns Anna Nergårdhs utredning med
det senaste delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform och på regional
nivå har vi Region Kronobergs strategi Närmare kronobergaren – utvecklingsstrategi för
hälso- och sjukvård 2017-2017. Båda dessa dokument lyfter fram vikten av en
utbyggd primärvård för att möta ett utvidgat uppdrag.
För inspiration under workshopen var Åke Åkesson, specialist i allmänmedicin,
infektionssjukdomar och barnsjukdomar samt verksamhetschef vid Borgholms
Hälsocentral, inbjuden att berätta om hur de arbetat. Åke deltog även i de
efterföljande diskussionerna.

Framtidsbilden

För att kunna klara framtidens behov i form av bland annat ökad andel äldre, mer
jämlik hälsa etc måste primärvården om 5 år utgöra navet i sjukvården, inte basen.
Konkret innebär detta att primärvården ska vara den naturliga och självklara
vårdinstansen för Kronobergs invånare. Primärvårdens uppdrag är hela
människan och för att detta ska uppnås måste den i högre utsträckning än idag
vara såväl tillgänglig som personcentrerad. Det kräver bland annat att alla invånare
ska ha rätt att välja både en fast läkarkontakt och en fast vårdkontakt från annat
legitimationsyrke i primärvården, vilket leder till ökad kontinuitet, större
patientsäkerhet och är hälsoekonomiskt gynnsamt.
”Hälso- och sjukvården står inför en omställning från en sjukhustung vård till en vård närmare
patienten. Primärvårdens centrala roll i hälso- och sjukvårdssystemet behöver förstärkas.”
Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvård s. 6

Bilaga AMK workshop 2018-10-03
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Under denna workshop framstod det tydligt att ett sådant arbetssätt, tillsammans
med ett modernt, integrerat teamarbete, eftersträvas av samtliga professioner i
primärvården, så om vi kan förverkliga den målbilden kommer primärvården att
bli en betydligt mer attraktiv och utvecklande arbetsplats. Att ett sådant arbetssätt
även skulle vara gynnsamt för invånarna beskrivs i Anna Nergårdhs utredning och
Region Kronobergs strategi för hälso- och sjukvården.
Uppdragets innehåll ska definieras av invånarnas behov och samtliga
professioners kompetens ska därför anpassas efter dessa behov. Detta innebär
bland annat följande enligt God och nära vård:
”Primärvården kan […] inte förväntas ta ansvar för ovanliga tillstånd, även om de är tillsynes
enkla. På motsvarande sätt är primärvården väl lämpad för att ta hand om vanligt
förekommande tillstånd, även om de är mycket komplexa.”

God och nära vård – En primärvårdsreform SOU 2018:39 s. 314-315

När den specialiserade vårdens resurser och kompetens efterfrågas av
primärvården ska denna vara lättillgänglig. Eftersom primärvården ska ansvara för
helheten bör den ha tolkningsföreträde vid exempelvis remittering för
bedömning. Detta bygger på tillit och förtroende mellan vårdaktörer som sjukhus,
kommuner, vårdcentraler, ambulans, skolhälsovård etc.
Eftersom de förändringar som krävs inbegriper hela sjukvården, inklusive de
kommunala delarna, bör de inte benämnas ”En primärvårdsreform” utan istället
”En vårdreform”. Detta stämmer även väl med den målbild som beskrivs i
Närmare Kronobergaren.

Plan för förverkligande: Hur uppnår vi detta?

”Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet behöver reformeras så att mer resurser ges till de delar
i systemet som har goda förutsättningar att hantera både närhet till patienten och komplexitet i
sjukdomstillstånd.”
God och nära vård – En primärvårdsreform SOU 2018:39 s. 35

Grunden för att kunna nå målbilden ovan är tillräcklig bemanning avseende
samtliga professioner. För att uppnå detta krävs ekonomiskt tillskott, förändrade
arbetssätt som t.ex. effektivare teamarbete och digitalisering samt ett systematiskt
arbete med långsiktig kompetensförsörjning. Primärvården behöver också bli
attraktivare som arbetsgivare och bättre på att utnyttja äldre kollegors kompentens
i form av ”senior consultants”.
Universitetens utbildningar behöver i högre utsträckning än idag innehålla
moment svarar mot primärvårdens kompetensbehov.
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AMK ska vara ett självklart nav i kunskapsutvecklingen. Primärvården måste vara
tongivande i regionens utformning av riktlinjer för diagnostik och behandling
samt fungera som obligatorisk remissinstans/referens i beredandet av viktiga
sjukvårdsbeslut.
ST-läkare måste stimuleras att i högre utsträckning än idag välja allmänmedicin.
Klinisk forskning ska premieras för samtliga professioner, såväl för att öka
kunskapsmassan som för att öka primärvårdens attraktivitet som arbetsplats.
Slutligen måste detta, med utgångspunkt i en gemensam målbild, genomföras
tillsammans med, och inte skilt från, andra initiativ och insatser inom ramen för
t.ex. Närmare Kronobergaren, den specialiserade sjukvården, Folkhälsoarbetet, FoU,
kommunernas hälso- och sjukvård, Barnens bästa gäller! i Kronoberg och Äldrehälsa
Kronoberg.
Nästa steg i processen är att göra upp riktlinjerna och ta fram en målbild för den
nära vården i Kronoberg. Arbetet med riktlinjerna kommer att påbörjas i
november och utformas av Roland Olofsson-Dolk, enhetschef AMK, Lena
Andersson Nazzal, centrumchef primärvårds- och rehabcentrum, Maria Wiltz,
centrumchef medicin- och akutcentrum, Magnus Fritiof, centrumchef för
psykiatricentrum och Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sammanställt av:
Roland Olofsson-Dolk, enhetschef AMK
Lisa Öberg, handläggare/sekreterare AMK

Referenslänkar
Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvård
God och nära vård – En primärvårdsreform SOU 2018:39
Nära vård i Borgholm
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Svar på motion
Diarienr: 18RGK370
Handläggare: Hanna Lunding,
Datum: 2018-12-04

Regionfullmäktige

Svar på motion – Utveckla och förebygg i stället för att
avveckla och montera ner (18RGK370)

Ordförandes förslag till beslut
Arbetsutskottet rekommenderar regionstyrelsen att rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen besvaras med att, när situationen så tillåter, på nytt återinföra
föräldrautbildningar i storgrupp där barnmorskor med ett särskilt intresse att
utbilda ska ges möjlighet att utveckla och leda föräldrautbildningen i Kronoberg.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet gällande föräldrautbildning
inom mödrahälsovården för att undersöka möjligheterna för fortsatt information
till nyblivna föräldrar som kan ges av andra yrkesgrupper än barnmorskor.
Sammanfattningsvis uppger verksamhetsansvariga, med hänvisning till det
ansträngda läget, att barnmorskorna måste prioritera att ta hand om de gravida
enligt basprogrammet med inskrivningar, hälsosamtal och veckokontroller. Där det
även finns möjligheter att ta upp frågor inför den kommande förlossningen. Då
föräldrastödet ska erbjudas med kunskap och kontinuitet är det svårt att bygga
verksamheten på pensionärer eller andra yrkesgrupper. Verksamhetsansvariga är
mycket tveksamma till att andra yrkesgrupper än barnmorskor på ett adekvat sätt
kan ge den information, som bygger på en gedigen kunskap och erfarenhet av
graviditet och förlossningsarbete, som krävs.
Svar på motion
Anna Zelvin och Eva Johansson (KD) har i en motion föreslagit att utreda
möjligheterna att ge mödravårdscentralerna i uppdrag
-

att utarbeta ett utvecklat undervisningsmaterial till blivande föräldrar samt
att återinföra erbjudandet till blivande föräldrar att ta del av förberedande
information och föreläsningar, i både större och mindre grupper, för att
möta frågor både inför förlossningen, amningen och det blivande
föräldraskapet.

Motionärerna hänvisar till att Region Kronoberg inte längre erbjuder föreläsningar
för blivande föräldrar inför den stundande förlossningen utan hänvisar till
information på 1177.se. Motionärerna menar att föreläsningar i storgrupp ska
varvas med samtalsgrupper och information i mindre grupper där blivande
Sida 1 av 3
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föräldrar har möjlighet att ställa frågor och föra en dialog med både andra föräldrar
och professionen. Motionärerna menar att en utveckling av.
Bristen på barnmorskor i Region Kronoberg har inneburit att de öppna
föreläsningarna i storgrupp inte längre kan genomföras. Barnmorskorna behöver
prioritera att ta hand om de gravida enligt basprogrammet med inskrivningar,
hälsosamtal och veckokontroller. Här finns också möjligheter att ta upp frågor
inför den kommande förlossningen.
Verksamhetsansvariga beskriver att mödrahälsovården i dagsläget är pressad.
Enligt färsk statistik har en barnmorska i Kronoberg 108 inskrivna gravida per
heltid. I de nationella riktlinjerna ’Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv
Hälsa’, är rekommendationen 8o inskrivna gravida per heltidsbarnmorska. Det
innebär att kvinnokliniken har och är tvungna att prioritera hälsovården av de
gravida. Patientsäkerheten måste i detta fall gå före information och utbildning.
Numera hänvisar vi istället till föräldrastödet på 1177.se där det finns information
hur det är att vänta barn, föda och tiden därefter. Kvinnokliniken arbetar med att
utveckla informationen på olika sätt. Bland annat är ambitionen att tillskapa en
chattfunktion där blivande föräldrar ges möjlighet att chatta direkt med en
barnmorska.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2018-09-18 (§134) beslutade regionstyrelsen att
återremittera ärendet för att undersöka möjligheterna för fortsatt information till
nyblivna föräldrar som kan ges av andra yrkesgrupper än barnmorskor.
Mödrahälsovården har kontakten med föräldrar under graviditet, inför och under
förlossning. Utbildningen till nyblivna föräldra genomförs genom barnhälsovården
och berörs inte av förändringarna inom mödrahälsovården. I det nationella
barnhälsovårdsprogrammet ingår föräldrastöd i grupp som också genomförs på
barnavårdscentralen.
Då föräldrastödet ska erbjudas med kunskap och kontinuitet är det svårt att bygga
verksamheten på pensionärer eller andra yrkesgrupper. Verksamhetsansvariga är
mycket tveksamma till att andra yrkesgrupper än barnmorskor på ett adekvat sätt
kan ge den information, som bygger på en gedigen kunskap och erfarenhet av
graviditet och förlossningsarbete, som krävs. Vidare behöver personalen vara i
aktiv yrkestjänst för att vara uppdaterad på ny kunskap och eftersom få personer
arbetar inom mödravården efter pensionering är det svårt att bygga verksamheten
på detta. Om det ska vara möjligt för mödravården att erbjuda utbildning krävs ett
resurstillskott av barnmorska med ett utbildningsuppdrag. Det är inte möjligt att
frikoppla barnmorskor från förlossningen för ett utbildningsuppdrag eftersom
verksamheten där har en lika pressad situation och är beroende av hyrpersonal.
På 1177 finns temat ”Att vänta och föda barn i Kronoberg” som omarbetats efter
föräldrautbildningarna lades ner. Här finns mycket information och flera filmer för
de gravida att ta del av. Här finns även mycket information på andra språk. Det
kan finnas behov av att ytterligare utveckla sidan så den är lätt att hitta och
innehållsrik.
Sida 2 av 3
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Ambitionen är att, när situationen så tillåter, på nytt återinföra föräldrautbildningar
i storgrupp där barnmorskor med ett särskilt intresse att utbilda ska ges möjlighet
att utveckla och leda föräldrautbildningen i Kronoberg.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De kostnader som utvecklingen av digital information föranleder ryms inom
befintlig budget.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

-

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion ´Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
Protokollsutdrag RS 2018-09-18 § 134

Sida 3 av 3
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-11

§ 273

Svar på motion – Utveckla och förebygg i
stället för att avveckla och montera ner
(18RGK370) (18RGK370)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen besvaras med att, när situationen så tillåter, på nytt återinföra
föräldrautbildningar i storgrupp där barnmorskor med ett särskilt intresse att utbilda ska
ges möjlighet att utveckla och leda föräldrautbildningen i Kronoberg.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet gällande föräldrautbildning inom
mödrahälsovården för att undersöka möjligheterna för fortsatt information till nyblivna
föräldrar som kan ges av andra yrkesgrupper än barnmorskor. Sammanfattningsvis
uppger verksamhetsansvariga, med hänvisning till det ansträngda läget, att
barnmorskorna måste prioritera att ta hand om de gravida enligt basprogrammet med
inskrivningar, hälsosamtal och veckokontroller. Där det även finns möjligheter att ta
upp frågor inför den kommande förlossningen. Då föräldrastödet ska erbjudas med
kunskap och kontinuitet är det svårt att bygga verksamheten på pensionärer eller andra
yrkesgrupper. Verksamhetsansvariga är mycket tveksamma till att andra yrkesgrupper än
barnmorskor på ett adekvat sätt kan ge den information, som bygger på en gedigen
kunskap och erfarenhet av graviditet och förlossningsarbete, som krävs.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen besvaras med att, när situationen så tillåter, på nytt återinföra
föräldrautbildningar i storgrupp där barnmorskor med ett särskilt intresse att utbilda ska
ges möjlighet att utveckla och leda föräldrautbildningen i Kronoberg.
Beslutsunderlag

 § 134 RS Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
 Utveckla och förebygg istället för att avveckla och montera ner - rev HSN
 Motion till Regionfullmäktige - Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner!
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§145

Svar på motion – Utveckla och
förebygg i stället för att avveckla och
montera ner (18RGK370) (18RGK370)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Ambitionen är att, när situationen så tillåter, på nytt återinföra föräldrautbildningar i
storgrupp där barnmorskor med ett särskilt intresse att utbilda ska ges möjlighet att
utveckla och leda föräldrautbildningen i Kronoberg.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet gällande föräldrautbildning inom
mödrahälsovården för att undersöka möjligheterna för fortsatt information till nyblivna
föräldrar som kan ges av andra yrkesgrupper än barnmorskor. Sammanfattningsvis
uppger verksamhetsansvariga, med hänvisning till det ansträngda läget, att
barnmorskorna måste prioritera att ta hand om de gravida enligt basprogrammet med
inskrivningar, hälsosamtal och veckokontroller. Där det även finns möjligheter att ta
upp frågor inför den kommande förlossningen. Då föräldrastödet ska erbjudas med
kunskap och kontinuitet är det svårt att bygga verksamheten på pensionärer eller andra
yrkesgrupper. Verksamhetsansvariga är mycket tveksamma till att andra yrkesgrupper än
barnmorskor på ett adekvat sätt kan ge den information, som bygger på en gedigen
kunskap och erfarenhet av graviditet och förlossningsarbete, som krävs.
Ett resurstillskott inom mödrahälsovården med ett utbildningsuppdrag bör prövas i
processen för budget 2020.
Yrkande
- Eva Johnsson (KD) yrkar att följande text lyfts upp i beslutet: Ambitionen är att, när
situationen så tillåter, på nytt återinföra föräldrautbildningar i storgrupp där
barnmorskor med ett särskilt intresse att utbilda ska ges möjlighet att utveckla och leda
föräldrautbildningen i Kronoberg.
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till Eva Johnssons tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandeberedningens förslag och Eva Johnssons
yrkande och finner att Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i Eva Johnssons
tilläggsyrkande.
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Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad
Beslutsunderlag

 Utveckla och förebygg istället för att avveckla och montera ner (18RGK370)
 § 134 RS Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
 Motion till Regionfullmäktige - Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner!
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§134

Svar på motion: Utveckla och
förebygg i stället för att avveckla och
montera ner (18RGK370)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att undersöka möjligheterna för fortsatt information till
nyblivna föräldrar som kan ges av andra yrkesgrupper än barnmorskor.
Sammanfattning

Anna Zelvin och Eva Johansson (KD) har i en motion föreslagit att utreda möjligheten
att ge mödravårdscentralerna i uppdrag
att utarbeta ett utvecklat undervisningsmaterial till blivande föräldrar samt
att återinföra erbjudandet till blivande föräldrar att ta del av förberedande information
och föreläsningar, i både större och mindre grupper, för att möta frågor både inför
förlossningen, amningen och det blivande föräldraskapet.
Motionärerna hänvisar till att Region Kronoberg inte längre erbjuder föreläsningar för
blivande föräldrar inför den stundande förlossningen utan hänvisar till information på
1177.se. Motionärerna menar att föreläsningar i storgrupp ska varvas med
samtalsgrupper och information i mindre grupper där blivande föräldrar har möjlighet
att ställa frågor och föra en dialog med både andra föräldrar och professionen.
Motionärerna menar att en utveckling av informationssatsningen mot de blivande
föräldrarna skulle resultera både i vinster för föräldrarna men även för personalen på
förlossningen i form av bättre förberedda och mindre oroliga föräldrar.
Bristen på barnmorskor i Region Kronoberg har inneburit att de öppna föreläsningarna
i storgrupp inte längre kan genomföras. Barnmorskorna behöver prioritera att ta hand
om de gravida enligt basprogrammet med inskrivningar, hälsosamtal och
veckokontroller. Numera hänvisar vi istället till föräldrastödet på 1177.se där det finns
information hur det är att vänta barn, föda och tiden därefter. Kvinnokliniken arbetar
med att utveckla informationen, bland annat genom att tillskapa en chattfunktion där
blivande föräldrar ges möjlighet att chatta direkt med en barnmorska.
Yrkanden
- Eva Johnsson (KD) yrkar att motionen ska återremitteras för att undersöka
möjligheterna för fortsatt information till nyblivna föräldrar som kan ges av andra
yrkesgrupper än barnmorskor.
- Ordförande Anna Fransson (S) och Henrietta Serrate (S) yrkar bifall till Eva Johnssons
(KD) återremissyrkande.
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Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Eva Johnssons (KD) yrkande på återremiss.
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska beslutas vid mötet eller
återremitteras, och finner att det återremitteras.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

 § 196 RSAU Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
 § 83 HSN Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
 § 106 PHSN Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
 Förslag till svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
 Motion till Regionfullmäktige - Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner!
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Motion till Regionfullmäktige
Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och montera ner!
På Region Kronoberg hemsida möts besökaren av följande ord ”Region Kronoberg arbetar med ett
hållbart, långsiktigt perspektiv för utveckling, tillväxt och en god hälso- och sjukvård som ska möta
människors behov”.
Under några år har de blivande föräldrar, som önskat, erbjudits förberedande föreläsning inför
förlossningen och föräldraskapet. Föreläsningarna har hållits i både Ljungby och Växjö och varit
mycket uppskattade.
Kvinnor är olika och upplever både graviditeten och den kommande förlossning olika. En del känner
sig lugn och trygg inför förlossningen, men det är inte ovanligt att kvinnor känner både oro och
otrygghet och därmed bär på många tankar och frågor. Förstföderskor är naturligtvis extra utelämnade
och bland dem är också oroliga tankar och bävan inför förlossningen betydligt vanligare.
Regionen har nu aviserat att man har för avsikt att lägger ner möjligheten för blivande föräldrar att
erbjudas föreläsningar och information inför den stundande förlossningen. Vi tycker att detta står i
direkt strid gentemot den ambition som regionen ger uttryck för på hemsida där man säger sig vilja
”…möta människors behov…” De fysiska mötena och informationsträffarna förväntas ersättas av
1177. Vi kristdemokrater tror emellertid inte att kvinnornas oro, tankar och frågor kommer att kunna
mötas på ett bra sätt genom denna förändring och menar att detta är en utveckling som går åt helt fel
håll. Vi menar i stället att den här typen av information som förbereder de blivande föräldrarna inför
förlossning och föräldraskapet i stället bör utvecklas exempelvis genom information om fördelen med
amning. Detta kunde ske genom att föreläsningar i storgrupp varvas med samtalsgrupper och
information i mindre grupper där möjlighet till frågor och dialog med både andra föräldrar och
professionen möjliggörs. Dessa grupper bör naturligtvis vara kopplade till den mödravårdscentral där
kvinnan är inskriven.
När man står inför en av livets största förändringar som en förlossning och det efterföljande
föräldraskapet innebär så menar vi att regionen har ett ansvar att ge de blivande föräldrarna så goda
verktyg som möjligt. En mindre orolig kvinna har betydligt bättre förutsättningar att ta sig igenom sin
förlossning på ett bra sätt. En mindre orolig partner har betydligt större förutsättning att stödja den
födande kvinnan och ett mer förberett föräldrapar har betydligt bättre förutsättningar att gå in i sin nya,
omvälvande roll på ett klokt och balanserat sätt. Vi är övertygade om att en utveckling av
informationssatsningen mot de blivande föräldrarna skulle resultera i förbättringar och vinster både för
de enskilda föräldrarna och personalen inom förlossningen i form av bättre förberedda och mindre
oroliga föräldrar.
Vi ska inte montera ner förlossningsvården – vi ska istället förstärka den och öka tryggheten och
informationen till födande kvinnor. Vi skall inte försämra – vi skall utvecklar och gör det bättre.
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Med anledning av ovanstående föreslår vi Kristdemokrater att ;
•
•

Utreda möjligheten att ge mödravårdscentralerna i uppdrag att utarbeta ett utvecklat
undervisningsmaterial till blivande föräldrar.
Återinföra erbjudandet till blivande föräldrar att ta del av förberedande information och
föreläsningar, i både i större och mindre grupper, för att möta frågor både inför förlossningen,
amningen och det blivande föräldraskapet.

Växjö den 7 februari 2018

Anna Zelvin

Eva Johnsson
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Anmälan om kommersiell
trafik

9
18RGK846

Page 51 of 86

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK846
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2018-12-11

Regionstyrelsen

Anmälan om kommersiell trafik, FlixBus Sverige AB,
samt avanmälan om kommersiell trafik Gerts Busstrafik
AB

Ordförandes förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att notera anmälan om kommersiell kollektivtrafik från FlixBus Sverige AB på
linjen Stockholm-Linköping-Mjölby-Skillingaryd-Värnamo-Alvesta-Växjö, med
planerad trafik start 2018-11-06.
Att notera avanmälan om kommersiell busstrafik från Gerts Busstrafik AB
avseende linjen från Älmhult kl.12:15 till Växjö Småland airport, samt retur kl.
15:50. Sista dagen för trafik blir 2018‐12‐21.

Sammanfattning
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Enligt lagen om
kollektivtrafik (2010:1065 4 kap 1 §) ska ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt att på
kommersiell grund bedriva kollektivtrafik anmäla detta till berörd regional
kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när ett kollektivtrafikföretag avser att upphöra med
att bedriva sådan trafik. Om anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande
kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda myndigheter. Anmälan om kommersiell
trafik ska ske senast 21 dagar innan beräknad trafik start.
Till Region Kronoberg har 2018-10-26 inkommit en anmälan från FlixBus Sverige AB om
kommersiell kollektivtrafik på linjen Stockholm-Linköping-Mjölby-Skillingaryd-VärnamoAlvesta-Växjö, med planerad trafik start 2018-11-06. Region Kronoberg har den 2 november
2018 bekräftat mottagande av anmälan.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK846
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2018-12-11

Bilaga:

Anmälan om kommersiell trafik, FlixBus Sverige AB
Bekräftelse anmälan kommersiell trafik
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Alexandre Goubaud
Region Kronoberg Officiell brevlåda
Isabel Schleich; Matteo Campostrini; Malmqvist Daniel TVX samhällsbyggnad; Danielsson Anthony LTR trafikavdelning; Hansson Per TVX samhällsbyggnad
Anmälan av kommersiell trafik i region Kronoberg
den 26 oktober 2018 15:03:09
image001.png
image002.png
Anmälan_kommersiell_trafik_Kronoberg (1).pdf

Hej!
FlixBus avser utföra kommersiell trafik i region Kronoberg.
Bifogat hittar ni en ifylld anmälningsblankett för utförande av kommersiell trafik samt tidtabell. Trafiken har anmälts till Samtrafiken 21
dagar innan.
Vänligen hör av er om ni har några frågor!
Med vänlig hälsning,

Alexandre Goubaud
International Business Development
& Authorization Management Nordics

Mail
alexandre.goubaud@flixbus.com
Internet www.flixbus.se

FlixBus Sverige AB – Tulegatan 39 – 113 53 Stockholm – Sweden
Board of Directors: M. Zeumer, P. Ahlgren
TaxID: SE559070162801 /// Org.-Nr. 559070-1628

Please think before you print.

From: Isabel Schleich
Sent: Tuesday, October 23, 2018 6:06 PM
To: Bjorn.K.Johansson@regionhalland.se; christine.leppanen@jlt.se; katharina.seijsing@klt.se; daniel.malmqvist@kronoberg.se;
fredrik.eliasson@regionorebrolan.se; rktm@regionostergotland.se; Sven.Tufvesson@skanetrafiken.se; registrator.trafiknamnden@sll.se;
registrator.ktf@lul.se; peter.wretman@regionvarmland.se; kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se; leif.magnusson@vgregion.se;
kollektivtrafikmyndigheten@dll.se
Cc: Alexandre Goubaud <alexandre.goubaud@flixbus.com>
Subject: FlixBus linjer i Sverige från 6. november 2018
Hej,
jag vill gärna uppdatera er om linjer FlixBus kommer att köra inom Sverige från och med 6.november 2018.
FlixBus linjer i Sverige

600
N600
601
N601
602
N602
603
606
607
609
611
612
613
032
N32
N132

Stockholm - Oslo
Stockholm - Oslo
Uppsala -Göteborg
Uppsala -Göteborg
Köpenhamn - Stockholm
Köpenhamn - Stockholm
Malmö - Oslo
Jönköping - Uddevalla
Stockholm - Växjö
Arlanda-Örebro
Jönköping-Göteborg
Uppsala - Kalmar
Köpenhamn - Oslo
Berlin - Malmö
Berlin - Stockholm
Berlin - Oslo
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073
N73
173

Köln/Bonn Flughafen - Stockholm
Leverkusen - Lund
Oldenburg -Göteborg

Nedan ser ni vilka linjer som trafikera er respektive län.
Region
Blekinges län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmars län
Kronobergs län
Norbottens län
Skåne
Stockholms län
Sörmlands län
Uppsalas län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebros län
Östergötlands län

Linjer som passerar länet

N132

173

603

N32
612
602

601 / N601

602 / N602

606

607

611

032
N32
601
609
600 / N600

N32
073
612
601 / N601

N132
600 / N600

073
601 / N601

N73
602 / N602

173
607

600 / N600
N132
600 / N600
N32

609
173
609
601

606

611

613

602 / N602

607

612

607
N602
609

612

Tidtabellerna för alla linjer finns bifogat. Dessa har meddelats till Samtrafiken 21 dagar innan trafikstart – se nedan.
Med vänliga hälsningar,
Isabel

Isabel Schleich
International Business Development
& Authorization Management Nordics
Phone +46 735 400 173
Mail
isabel.schleich@flixbus.com
Internet www.flixbus.se
FlixBus Sverige AB – Tulegatan 39 – 113 53 Stockholm – Sweden
Board of Directors: M. Zeumer, P. Ahlgren
TaxID: SE559070162801 /// Org.-Nr. 559070-1628

Please think before you print.

Von: Isabel Schleich
Gesendet: den 15 oktober 2018 22:16
An: 'Indata' <Indata@samtrafiken.se>
Betreff: FlixBus tidtabell från 06.11.2018 - 20.12.2018
Hej,
vänligen find bifogat vår tidtabell för vinteren.
Omställning sker den 06. November, på linje 613 dock redan den 04.11.2018, då det nuvarande tillståndet tar slut.
Nya linjer från och med 06.11.2018
606
607
611
Linjer som inte finns kvar efter 05.11.2018
N613S
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612
612

613

Tidtabellen för jul kommer meddelas i början på december (gäller från 21.12.2018).
Linjen 032, N32, N132, 073, N73, 173 har tidtabellen klar till 10.04.2018, incl. Jultabellen.
Med vänliga hälsningar,
Isabel

Isabel Schleich
International Business Development
& Authorization Management Nordics
Phone +46 735 400 173
Mail
isabel.schleich@flixbus.com
Internet www.flixbus.se
FlixBus Sverige AB – Tulegatan 39 – 113 53 Stockholm – Sweden
Board of Directors: M. Zeumer, P. Ahlgren
TaxID: SE559070162801 /// Org.-Nr. 559070-1628

Please think before you print.

Page 56 of 86

Anmälningsblankett för utförande av kommersiell trafik
Enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik är det fr.o.m. den 1 januari 2012 möjligt
att utföra kollektivtrafik på kommersiella villkor. För att företag ska kunna bedriva
kommersiell kollektivtrafik krävs att anmälan om utförande av sådan trafik gjorts
till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. I Kronobergs län är Region
Kronoberg regional kollektivtrafikmyndighet. Anmälan till myndigheten ska
lämnas senast 21 dagar före trafikstart på denna blankett.
Anmälan skickas till följande adress:
Kollektivtrafikmyndigheten
Region Kronoberg
35188 Växjö
e-post. region@kronoberg.se
Informationsskyldighet
Företag som avser bedriva kommersiell kollektivtrafik ska enligt den nya
kollektivtrafikens 4 kap. 2§ informera Samtrafiken om sitt trafikutbud, turer och
tider, för den kommersiella trafiken. Informationen ska lämnas till Samtrafiken
senast 21 dagar före trafikstart.
Kontaktuppgifter:
Samtrafiken
Klarabergsgatan 15
111 21 STOCKHOLM
Telefonnummer: 08-762 44 00

Myndighetens kontaktperson vad gäller anmälan och frågor om
kommersiell trafik
Daniel Malmqvist, Samhällsplanerare
daniel.malmqvist@kronoberg.se
Tel: 0470-583160

Postadress

Besöksadress

Region Kronoberg
35188 Växjö

Nygatan 20 Växjö

Telefon 0470-58 85 00 vx
E-post region@kronoberg.se
Fax
0470-585031
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REGION KRONOBERG

Uppgifter om företaget
Företagets namn och organisationsnummer:
FlixBus Sverige AB
……………………………………….……………………………………………………
Org. -nr. 559070-1628
………………………………………..
Tulegatan 39, 113 53 Stockholm
Adress: …………………………………………………………………………………...
0735400173
Telefonnummer:…………………………………………………………………………
Isabel Schleich
Kontaktperson:…………………………………………………………………………..
isabel.schleich@flixbus.com
E-post kontaktperson:…………………………………………………………………..

Kopia på yrkestrafiktillstånd bifogas anmälan
x Nej……
Innehar F-skattesedel: Ja……

Uppgifter om den kommersiella trafik som avses utföras
Linjesträckning som skall trafikeras:
Stockholm - Linköping - Mjölby - Jönköping - Skillingaryd* - Värnamo - Alvesta - Växjö Station
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………..………………………………
* Stannar bara vid bokning minst 1 timme i förväg.
…………………………………………………………………………………………….

Turutbud och tider. (Tidtabell bifogas för måndagar-fredagar, lördagar och
söndagar)
Hållplatser som avses trafikeras:
Finns som lista under tidtabellen.
…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Förslag på tid för genomgång med myndigheten om olika frågor inför
trafikstarten, t.ex. information om den kommersiella trafiken på myndighetens
hållplatser, i tidtabeller och informationssystem, regler för frånträde av trafik
m.m. Jag önskar att få träffa myndighetens kontaktperson någon av följande
dagar:
Matteo Campostrini har ett möte med en kontaktperson från myndigheten v. 44.

…………………………………………………………………………………………….
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Linje 607
Stockholm - Växjö
06.11.2018 - 20.12.2018
Tidtabellen fortsätter även efter
20.12 men små justeringar kan
förekomma. Vi hänvisar till vår
hemsida för uppdaterade tider.

06.11.2018 - 20.12.2018

Trip number
Trafikdagar
Name
Stockholm
Linköping
Mjölby
Jönköping
Skillingaryd*
Värnamo
Alvesta
Växjö Station

arr.
dep.
arr.
dep.
arr.
dep.
arr.
dep.
arr.
dep.
arr.
dep.
arr.
dep.
arr.
dep.

1
-/-/-/-/5/6/7

08:45
09:20
09:20
09:45
09:45
10:30
10:30
10:50

3
-/-/-/-/5/6/7

5
1/-/-/-/-/-/-

09:30
11:55
12:05
12:35
12:35
13:45

10:00
12:25
12:35
13:05
13:10
14:20

7
-/-/-/-/5/6/7

9
1/-/-/-/-/-/-

11
-/-/-/4/5/6/7

13
1/2/3/-/-/6/-

15
-/-/-/4/5/-/7

12:40
15:05
15:15
15:45
15:45
16:55

12:40
15:05
15:15
15:45
15:45
16:55

17:30
19:55
20:05
20:35
20:35
21:45

18:00
20:25
20:35
21:05
21:05
22:15

14:45
15:20
15:20
15:45
15:45
16:30
16:30
16:50
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06.11.2018 - 20.12.2018

Trip number
2
Trafikdagar 1/-/-/4/5/6/7

4
1/-/-/-/5/6/7

6
-/2/3/4/-/-/-

8
-/-/-/-/5/6/7

10
1/-/-/-/5/6/7

12
-/-/-/-/5/6/7

Name
Växjö Station

arr.
dep.
Alvesta
arr.
dep.
Värnamo
arr.
dep.
Skillingaryd*
arr.
dep.
Jönköping
arr.
dep.
07:10
Mjölby
arr.
08:20
dep.
08:20
Linköping
arr.
08:50
dep.
09:00
Stockholm
arr.
11:25
dep.
* stannar bara vid bookning minst 1 timme i förväg

11:25
11:45
11:45
12:30
12:30
12:55
12:55
13:30
10:55
12:05
12:05
12:35
12:45
15:10

11:00
12:10
12:10
12:40
12:50
15:15

17:20
17:40
17:40
18:25
18:25
18:50
18:50
19:25
16:30
17:40
17:40
18:10
18:20
20:45

Förklaring trafikdagar:
1 = Mandag; 2 = Tisdag; 3 = Onsdag; 4 = Torsdag; 5 = Fredag; 6 = Lördag; 7 = Söndag

Stop list
Stop
Alvesta
Jönköping
Linköping
Mjölby
Skillingaryd*
Stockholm
Värnamo
Växjö Station

Address
Alvesta Station, SE-342 30 Alvesta
Järnvägsgatan 10 ReseCentrum, SE-553 15 Jönköping
Järnvägsgatan Fjärrbussterminal, SE-581 21 Linköping
Järnvägsgatan 24, SE-595 52 Mjölby
Södra Vägen 17, SE-568 91 Skillingaryd
Terminalslingan 1 Cityterminalen, SE-111 64 Stockholm
Malmövägen busstopp Östboskolan, SE-331 42 Värnamo
Norra Järnvägsgatan 12, SE-352 30 Växjö
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-11

§ 274

Anmälan om kommersiell trafik
(18RGK846)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att notera anmälan om kommersiell kollektivtrafik från FlixBus Sverige AB på linjen
Stockholm-Linköping-Mjölby-Skillingaryd-Värnamo-Alvesta-Växjö, med planerad trafik
start 2018-11-06.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Enligt lagen
om kollektivtrafik (2010:1065 4 kap 1 §) ska ett kollektivtrafikföretag som har för avsikt
att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik anmäla detta till berörd regional
kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när ett kollektivtrafikföretag avser att
upphöra med att bedriva sådan trafik. Om anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den
mottagande kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda myndigheter. Anmälan
om kommersiell trafik ska ske senast 21 dagar innan beräknad trafik start. Till Region
Kronoberg har 2018-10-26 inkommit en anmälan från FlixBus Sverige AB om
kommersiell kollektivtrafik på linjen Stockholm-Linköping-Mjölby-SkillingarydVärnamo-Alvesta-Växjö, med planerad trafik start 2018-11-06. Region Kronoberg har
den 2 november 2018 bekräftat mottagande av anmälan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att notera anmälan om kommersiell kollektivtrafik från FlixBus Sverige AB på linjen
Stockholm-Linköping-Mjölby-Skillingaryd-Värnamo-Alvesta-Växjö, med planerad trafik
start 2018-11-06.
Beslutsunderlag

 RS Missiv info om FlixBuss
 Anmälningsblankett för utförande av kommersiell trafik samt tidtabell
 Bekräftelse till FlixBus Sverige AB.
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Hansson Per TVX samhällsbyggnad
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Gerts Busstrafik <info@gertsbusstrafik.com>
den 21 november 2018 11:23
Hansson Per TVX samhällsbyggnad
Flygbussen

Hej!
Vi kommer att upphöra med flygbussen från Älmhult kl.12:15
till Växjö Småland airport, samt retur kl. 15:50.
Sista dagen blir 2018‐12‐21.
Mvh
Gert Andersson
Gerts Busstrafik AB
Spångatan 15
343 34 Älmhult
+4647614275
www.gertsbusstrafik.com
info@gertsbusstrafik.com

1
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Förslag till stadgar och
handlingsplan för
Regionsamverkan
Sydsverige 2019

10
18RGK1905
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1905
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-11-28

Regionstyrelsen/Regionfullmäktige

Förslag till stadgar och handlingsplan för
Regionsamverkan Sydsverige 2019

Ordförandes förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
Att godkänna stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att godkänna handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2019.

Sammanfattning
”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar
i nuvarande form sedan 1 januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk
regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den juridiska formen
allmännyttig ideell förening. Stadgarna för föreningen har reviderats innebärande
att Representantskapet för föreningen avskaffas.
Föreslås att regionfullmäktige godkänner stadgar och överenskommelser för
Regionsamverkan Sydsverige från och med 1 januari 2019. Föreslås även att
regionstyrelsen godkänner handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige från
och med 1 januari 2019.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige från
och med 1 januari 2019
Handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2019
Sida 1 av 1
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-11

§ 275

Förslag till stadgar och handlingsplan för
Regionsamverkan Sydsverige 2019
(18RGK1905)
Beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
Att godkänna stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att godkänna handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2019.
Sammanfattning

”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar i
nuvarande form sedan 1 januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk
regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig
ideell förening. Stadgarna för föreningen har reviderats innebärande att
Representantskapet för föreningen avskaffas.
Föreslås att regionfullmäktige godkänner stadgar och överenskommelser för
Regionsamverkan Sydsverige från och med 1 januari 2019. Föreslås även att
regionstyrelsen godkänner handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige från och med
1 januari 2019.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
Att godkänna stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att godkänna handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Stadgar och handlingsplan 2019 för Regionsamverkan Sydsverige
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Protokollsutdrag
Mötesdatum: 2018-12-11

 Stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige 2019
 Handlingsplan-2019
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STADGAR OCH ÖVERENSKOMMELSE FÖR REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE
från 1 januari 2019
§ 1 Namn

”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar i nuvarande form sedan 1
januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den
juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen inte har några skattepliktiga
intäkter och därmed inte heller bedriver någon momspliktig verksamhet.

§ 2 Ändamål

Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne.
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och
socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och
långsiktigt hållbar utveckling.

§ 3 Uppdrag

Uppdrag och uppgifter som till sin karaktär vinner på en gemensam beredning och beslutsfattande ur ett
sydsvenskt perspektiv hanteras inom ramen för samarbetet. Uppdragen handlar framförallt om strategisk
och övergripande planering, framtagande av gemensamma positionspapper, påverkansarbete genom bland
annat dialog med relevanta aktörer samt gemensamma remissyttranden. Konkret och lösningsorienterat
samarbete genomförs där det ger mervärde för organisationerna eller medborgarna.

§ 4 Mandat och roll

Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner.
Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande
utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska
församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

§ 5 Medlemskap

Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” är Region Blekinge, Region Halland, Region
Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Inträde eller utträde av medlemmar
innebär ändring av stadgar som hanteras av styrelsen (se § 10).

www.regionsamverkan.se
beslutade av styrelsen 27 september och 19 oktober 2018

1 (3)
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§ 6 Årsmöte

Högsta beslutande organ för samarbetet är årsmötet som beslutar om årsberättelse samt beviljar styrelsen
ansvarsfrihet. Årsmötet väljer även revisorer. Ordinarie årsmöte ska hållas varje kalenderår före juni månads
utgång. Kallelse till årsmötet skickas per mail senast 10 dagar före mötet. Varje medlem har i förväg valt en
ledamot som har rösträtt på årsmötet.

§ 7 Kostnader och finansiering

En årlig handlingsplan inklusive budget med respektive medlems avgift till föreningen fastställs av styrelsen
för Regionsamverkan Sydsverige och godkänns därefter i varje medlemsorganisation. Verksamhetsåret är 1
januari till 31 december.
För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.
Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns deltagande i
sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.

§ 8 Organisation
8.1 Styrelse

Styrelsen inom Regionsamverkan Sydsverige fastställer handlingsplan, identifierar och beslutar om uppdrag
till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång samt får rapport efter slutfört
uppdrag.
Styrelsen utgörs av tolv ledamöter samt tolv ersättare. Ordinarie ledamot är styrelseordförande i respektive
medlemsorganisation. Övriga ledamöter och ersättare bestämmer varje medlem själv vilka som utses.
Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas
mandatperiod. Både ordinarie ledamöter och ersättare bjuds in till styrelsens möten.
Ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, uppdraget som vice ordförande roterar
på ett år mellan de övriga regiondelarna. 2019 har Kronoberg vice ordförande-uppdraget, 2020 Blekinge,
2021 Halland, 2022 Jönköping och 2023 Kalmar.
Styrelsen möts efter behov, dock minst fyra gånger per år. Varje ledamot har en röst, röstningen avgörs med
enkel majoritet. Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. Anteckningar förs vid styrelsemöte och
undertecknas av ordförande samt justeras av ytterligare en närvarande.

8.2 Utskott

Utskott bildas kring särskilda områden och / eller uppgifter för att förbereda beslut som ska tas i styrelsen.
Fokus för samarbetet är inom områdena regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur.
För vardera område etableras ett utskott med minst en ledamot från varje regiondel som i
medlemsorganisationen har ledande ansvar för sakområdet.
Uppdragen beslutas av och återrapporteras till styrelsen, liksom sammansättning och val av ordförande.
Ordförande i de olika utskotten fördelas mellan de olika regiondelarna. Ärenden ska beredas av respektive
utskott före beslut i styrelsen. Till varje utskott knyts tjänstemannastöd med en tjänsteman från vardera
region som i sin hemmaorganisation arbetar med frågan. Uppdrag kan vara under kortare eller under längre
tid.

8.3 Ledningsgrupp

En ledningsgrupp bestående av regiondirektörerna samt regionala utvecklingsdirektörerna möts med samma
regelbundenhet som styrelsen för att bereda ärenden och säkerställa frågornas hantering inom respektive
organisation.

8.4 Sekretariat och gemensamma arbetsinsatser

Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående sekretariat.
Sekretariatet ska bland annat
- svara för den formella hanteringen av föreningens ärende
- ge administrativ service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper
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ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.

Chefen för sekretariatet är organisatoriskt direkt underställd styrelsens ordförande. Styrelsen fastställer de
sekretariatsresurser som krävs för fullgörande av föreningens uppgifter. För de medarbetare som utför
tjänster i sekretariatet fullgör den medlemsorganisation där medarbetaren är formellt anställd de
skyldigheter som enligt lagar och avtal ankommer på en arbetsgivare.
För att säkra högsta kompetens och en stark förankring i, samt synkronisering med arbetet hos
medlemsorganisationerna utser respektive organisation relevanta kompetenser för att bistå styrelsen,
utskotten och ledningsgruppen för beredning och verkställighet av fattade beslut. Medlemsorganisationerna
har det huvudsakliga ansvaret för genomförande av det gemensamma arbetet varför tydligt identifierade
kompetenser är en framgångsfaktor.

8.5 Firmateckning

Styrelsen, ordförande och vice ordförande samt chefen för sekretariatet har rätt att var för sig skriva under i
föreningens namn med rättslig bindande verkan.

§ 9 Revision

Föreningen skall ha minst tre revisorer varav en auktoriserad revisor, som utses av årsmötet. Revisorerna
väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas mandatperiod.

§ 10 Stadgeändringar

Ändringar av stadgarna och överenskommelsen för regionsamverkan i Sydsverige kräver beslut vid två på
varandra följande möten i styrelsen för att däremellan godkännas i medlemsorganisationerna.

§ 11 Upplösning

Föreningen upplöses när en majoritet av på styrelsen närvarande röstberättigade medlemmar beslutar om
upplösning.

§ 12 Likvidation

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas enligt samma
grund som finansieringen.

§ 13 Ikraftträdande

Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2019.
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Sydsverige

befolkning 31/3 2018

% av Sydsverige

% av Sverige

Blekinge

159 362

6%

2%

Halland

325 813

12%

3%

Jönköping

358 102

14%

4%

Kalmar

243 718

9%

2%

Kronoberg

197 826

8%

2%

Skåne

1 348 607

51%

13%

Sydsverige

2 633 428

100%

26%

Sverige

10 142 686

100%

De större städerna i Sydsverige är (antal invånare i kommunen 31/3 2018)
Tranås (18 891)
Jönköping (137 863)
Nässjö (31 273)
Värnamo (34 249)
Västervik (36 546)
Oskarshamn (26 929)
Nybro (20 426)
Kalmar (67 528)
Kungsbacka (82 382)
Varberg (62 928)
Falkenberg (44 300)
Halmstad (99 932)
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Alvesta (20 022)
Växjö (91 251)
Ljungby (28 353)

Karlskrona (66 623)
Ronneby (29 621)
Karlshamn (32 229)
Hässleholm (52 023)
Kristianstad (84 211)
Helsingborg (143 671)
Landskrona (45 427)
Lund (121 893)
Malmö (334 987)
Trelleborg (44 645)
Ystad (29 903)

Inledning
Regioners och samhällets utveckling är komplext, det finns vinster i att se till en större geografi än
den egna regionens inom vissa verksamhetsområden, det finns vinster i att föra en dialog med
andra som är berörda av en fråga och i Sydsverige är erfarenheten att vi blir starkare och det är
lättare att påverka om vi agerar tillsammans.
Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den korta tid samarbetet
funnits fått till stånd flera viktiga insatser. Redan 2015 genomfördes en systemanalys som
kompletterades 2016 och ledde till ett positionspapper inom infrastruktur, under 2017
konkretiserades detta och Sydsveriges prioriteringar förmedlades till den nationella planen för
infrastrukturplanering 2018-2029. Inom kultur har ett sydsvenskt samarbete utvecklats inom
professionell dans för att stärka dansen som konstform samt för att öka tillgängligheten till dans för
invånarna. Under 2018 beslutades om ett positionspapper för kultur samt gjordes en
överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning för regional utveckling.
Arbete pågår med synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i södra
Sverige, en gemensam sydtaxa med gemensam princip för gränsavdrag, positionspapper för
kollektivtrafiken som kommer att följas av en aktivitetsplan. Hösten 2018 beslutades om ett
positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör vad regionerna vill
inom dessa områden och framöver kommer lösningsfokuserade avtal med andra aktörer och
strategier för påverkan, det vill säga genomförande av det som uttalats i positionspapperet. Vidare
förs en fördjupad dialog med marknadsaktörerna kring bredband, genomförs gemensam
kompetensutveckling inom bland annat kultur och övergripande fortsätter dialoger med nationella
utredningar och kommittéer, myndigheter och departement, liksom vi kommer fortsätta lämna
gemensamma remissvar och skriva debattartiklar som leder till ett bättre Sydsverige.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig
som en betydelsefull arena. Tydlighet i styrning, ledning och prioriteringar är framgångsfaktorer
liksom närvaron, medverkan i de gemensamma mötena såväl som förankring och ökad kännedom i
hemmaorganisationerna.
I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,6 miljoner invånare vilket representerar 26% av
Sveriges befolkning. Detta faktum gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med, en
röst att lyssna till och möjlighet finns att genomföra förändringar.
Detta är en handlingsplan, Regionsamverkan Sydsverige ska samverka, med varandra men även
söka samverkan med regering och riksdag, nationella myndigheter och kommuner, allt som kan
leda till insatser som gynnar Sydsverige och Sverige.
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1. Övergripande syfte och målsättning med Regionsamverkan Sydsverige
Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442
är Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg,
och Region Skåne.
Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i
de sex regionerna. Målsättningen för Regionsamverkan Sydsverige är att skapa en grund för ökad
tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna
ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.
Begreppet hållbar utveckling syftar på en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
FN har antagit 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. I FN-resolutionen om
agendan uttalade FNs medlemsstater att ”Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp
till oss alla att se till att resan blir framgångsrik”. Sverige har åtagit sig att bidra och har ambitionen
att vara ledande i genomförandet av hållbarhetsmålen, på hemmaplan och globalt.

Målen ska ses som ett övergripande och framåtsyftande åtagande, för Regionsamverkan Sydsverige
att vägledas av, och är att:
1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja
ett hållbart jordbruk,
3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar,
4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt
lärande för alla,
5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt,
6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla,
7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla,
8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla,
9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering
samt främja innovation,
10. minska ojämlikheten inom och mellan länder,
11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara,
12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster,
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13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser,
14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling,
15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald,
16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer samt
17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.
Alla målen är inte uppdrag som direkt ligger inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, men där
vi upplever att vi kan göra en insats ska vi bidra till att förverkliga målsättningarna. Genomförandet
sker och ska ske genom beslut och åtgärder i den ordinarie verksamheten och genom befintlig
styrning och processer. I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 – 2018-2020 betonas vikten av
samarbete och samverkan mellan aktörer och mellan den internationella, nationella, regionala och
lokala nivån. Arbetsförmedlingen lyfts som exempel på en myndighet som arbetar aktivt med att
utveckla olika typer av partnerskap.
Samarbete och samverkan är viktiga ledord såväl inom Agenda 2030, inom EU som i Sverige. I
förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) tydliggörs att regionernas utvecklingsstrategier
ska utarbetas och genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och
andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska
erbjudas möjligheter till samverkan. Den pekar också på att ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet. Detta synsätt stämmer väl överens med Regionsamverkan Sydsveriges arbetssätt.
Det handlar om att utveckla processer med nytänkande kring strategisk och operativ styrning.
Plattformar, partnerskap och samarbeten har skapats och nya kan tillföras, mellan regionerna men
även med nationella myndigheter och andra aktörer i samhället.
2. Mandat, roll, struktur och organisation inför en ny mandatperiod
Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande
funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans
beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i
medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning,
för att vara giltiga.
Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans bör vara vägledande för all
verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige.
Styrelsen är högsta beslutande organ inom Regionsamverkan Sydsverige, denna identifierar och
beslutar om uppdrag till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång
samt får rapport efter avslutat uppdrag. Uppdragen till utskotten kan vara under kortare eller under
längre tid, det är uppdragen som styr och styrningen sker från styrelsen. I utskott och arbetsgrupper
deltar minst en ledamot från varje region som i hemmaorganisationen har ledande ansvar för
sakområdet. Ordförande för utskott och sammankallande för arbetsgrupperna kommer från olika
medlemsorganisationer och kan rotera för att minska arbetsbelastningen för den enskilde.
3. Prioriteringar för 2019
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2019 att följande uppdrag ska ges hög prioritet:
A. kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark region med möjlighet
att göra skillnad
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B. genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning utifrån
positionspapperets skrivningar
C. slutförande av positionspapper för kollektivtrafik samt insatser för samverkande biljett- och
betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige
D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag
E. samordning av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och digitalisering
4. Uppdrag till utskott och arbetsgrupper
Styrelsen är den som ger uppdrag till utskott och utskotten rapporterar tillbaka till styrelsen. Det
kan finnas tillfälliga utskott och fasta utskott. Det finns en öppenhet för förändringar och styrelsen
har möjlighet att ompröva vilka samarbetsområden Regionsamverkan Sydsverige ska fokusera på,
nya utskott och arbetsgrupper kan tillkomma och andra kan utgå. Under 2016-2018 har funnits
utskott och arbetsgrupper inom regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur
samt hälso- och sjukvård.
Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har inledningsvis varit framtagande av
positionspapper inom områdena infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och
kompetensförsörjning. Positionspapperen tydliggör vad regionerna vill inom respektive område.
När den övergripande bilden är beslutad var man vill komma så handlar det om att tydliggöra
prioriteringar utifrån positionspapperen och därefter förverkliga genom insatser.
Internationellt arbete och omvärldsbevakning ingår som en naturlig del inom samtliga områden
som Regionsamverkan Sydsverige arbetar med.
4.1 Regional utveckling
Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Under 2016-2018 har Regionsamverkan Sydsverige fört dialog med arbetsmarknadsutredningen,
departementet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftar till
regionalt anpassade insatser för bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om
arbetsgivares möjlighet att få tillgång till rätt kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat
samt nationell påverkan inte minst på nationella utredningar.
En övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen
med syftet att främja strategisk samverkan skrevs under i maj 2018. Hösten 2018 beslutades om ett
positionspapper för att tydliggöra vad regionerna vill inom områdena arbetsmarknad och
kompetensförsörjning. Det finns fyra prioriteringar för den nationella politiken för
kompetensförsörjning som Regionsamverkan Sydsverige vill se genomförda:
• stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering
• en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering
• ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad
• en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal
Framöver handlar arbetet om lösningsfokuserade avtal och strategier för påverkan för att
genomföra det som uttrycks i positionspapperet.
Bredband och digitalisering
Bredband och digitalisering är en grundförutsättning för att nå mål inom övriga verksamheter, för
den regionala utvecklingen, för hållbar tillväxt och för att vi ska kunna nyttja digitaliseringens
möjligheter. Målet är inte bredbandet i sig utan att öka förutsättningarna för att kunna nyttja
digitaliseringens möjligheter och leverans av samhällstjänster. Det nationella målet är att år 2025
bör 98% av alla hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit / sek). Utgångspunkten
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är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt
hållbar tillgång till viktig infrastruktur. Syftet är att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar
tillväxt. Inom Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser i
Sydsverige så att de nationella målen nås. Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband,
att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva.
Utmaningarna handlar om samverkan, att det är en komplex marknad och att marknadens intresse
ska fångas. Utbyggnadstakten har bromsats in, tätorterna är i stort sett tagna, det som återstår är
dyra fragmenterade området som kostar mer och ger mindre marginaler. I syfte att nå
bredbandsmålen har aktörer som Telia, Telenor, ComHem / Tele 2, IP-Only, Trafikverket och
Teracom bjudits in till dialog.
Region Kalmar län har ordföranderollen i regionala utvecklingsutskottet och Region Jönköpings län
är sammankallande i arbetsgruppen. Det finns en beredningsgrupp för arbetsmarknad och
kompetensförsörjning samt en för bredband och digitalisering.
4.2 Infrastruktur och kollektivtrafik
När förslaget till positionspapper för kollektivtrafik diskuterats blir det tydligt att kollektivtrafik och
infrastrukturplanering är nära sammankopplade och att det finns vinster att ta ett samlat grepp om
dem.

Den flerkärniga strukturen i Sydsverige är en tillgång som ska tas tillvara genom bra tillgänglighet mellan
tillväxtmotorer och regionala kärnor. De gränsöverskridande resorna i en storregional kontext blir både vanligare och
viktigare. Nya resmönster ökar vårt behov av samverkan.
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Från 2019 finns ett gemensamt utskott för kollektivtrafik och infrastrukturplanering där frågorna
ses utifrån ett samlat perspektiv.
Arbetet med ett positionspapper för kollektivtrafik fortsätter och kommer att slutföras under 2019.
Positionspapperet ska ha en hög ambitionsnivå med en målbild som tydligt binder samman
kollektivtrafikresandet mellan tillväxtmotorerna i Sydsverige, gör det möjligt att arbets- och
studiependla men även utvecklar kultur- och fritidsresandet.
Det gemensamma positionspapperet för kollektivtrafik ska vara väl synkroniserat med
positionspapperet och prioriteringarna för infrastruktur som Regionsamverkan Sydsverige enats
om. Positionspapperets intentioner ska arbetas in i kommande trafikförsörjningsprogram. Genom
trafikförsörjningsprogrammen planerar och beslutar regionerna bland annat hur kollektivtrafiken
ska utvecklas. Trafikförsörjningsprogrammen är nära kopplade till genomförandet av trafiken men
även till investeringar och underhåll av infrastrukturen. Programmen innefattar vissa frågor som är
regionövergripande och gränsregionala. Arbetsgruppen och utskottet för kollektivtrafik och
infrastrukturplanering arbetar i nära samarbete med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som
ansvarar för framtagande av trafikförsörjningsprogrammen.
Så snart styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige beslutat om positionspapperet för kollektivtrafik
påbörjas arbetet med aktivitetsplanen för genomförande av intentionerna i positionspapperet.
Säkerställande av nya biljett- och betallösningar – fortsatt sömlöst resande
Regionerna i södra Sverige har sedan början av 1990-talet samarbetat, vilket för kollektivtrafikens
kunder möjliggör sömlösa resor och biljettgiltigheter över länsgränserna. Nuvarande
biljettsamverkan har legat i den ekonomiska föreningen ASCAN (Användarföreningen för
taxesystem Scanprint ekonomisk förening) som avvecklades hösten 2016 och arbetet överfördes till
arbetsgruppen för kollektivtrafik. De gemensamma resevillkoren i Sydtaxan och ett gemensamt (ej
Kalmar) tekniskt kortbaserat biljettsystem har skapat förutsättningar för ett smidigt resande.
Projektet har under de senaste åren handlat om synkronisering mellan de nya biljett- och
betallösningarna mellan Skåne – Blekinge och Halland – Kalmar – Jönköping – Kronoberg. De
bakomliggande skälen till initieringen av detta projekt är dels behov av att hitta nya enkla och
attraktiva lösningar som kan bidra till ett ökat resande i kollektivtrafiken och dels behov av att
ersätta nuvarande kortbaserade biljettsystem. Gemensamma tester har påbörjats för samverkan
mellan de båda biljettsystemen och detta fortsätter i olika former fram till sommaren 2019. Skåne,
Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar medverkar i ett nationellt projekt i Samtrafikens regi för
framtagande av specifikationer för en så kallad ID-baserad biljettlösning som avses implementeras i
de båda biljettsystemen. Tester kommer även att genomföras med bland andra Västtrafik och SJ
vilka även följer den nationella standarden.
Styrelsen beslutade under 2018 om en gemensam princip för gränsavdrag, Storleken på
gränsavdraget är vid starten 25% för enkelbiljett och 35% för periodbiljett. Regionsamverkan
Sydsveriges långsiktiga ambition är att utöka gränsavdraget framöver.
Arbetet framöver inom kollektivtrafiken i Sydsverige handlar om
- gemensam prioritering mellan olika kollektivtrafikstråk
- fortsatt översyn av prissättningen
- gemensam identitet i marknadsföring av sydsvensk kollektivtrafik
- bredda synen på kollektivtrafikens samhällsnytta
Infrastrukturplanering
Infrastrukturarbetet utgår både ifrån statens specifika uppdrag till regionerna att upprätta regionala
transportinfrastrukturplaner och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet,
företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med de
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regionala och kommunala utvecklingsinsatserna. I detta är dialogen mellan parterna i Sydsverige
viktig, men också med de nationella beslutsorganen och Trafikverket.
Inom infrastrukturområdet har ett gemensamt underlag i form av en systemanalys för Sydsveriges
infrastruktur tagits fram 2015. Under 2016 utarbetades ett positionspapper, ”Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt Sverige”, vilket redovisar gemensamma prioriteringar i Sydsveriges
transportsystem. I samband med åtgärdsplaneringen för nationell plan och regionala planer 20182029 konkretiserades positionspapperet i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som pekade ut
de prioriterade insatserna under planperioden. Dessa dokument utgör en grund för fortsatt arbete.
I fokus föregående år har varit att visa på och få gehör för de sydsvenska behoven av insatser inom
transportinfrastrukturen kopplat till översynen av infrastrukturplaner för perioden 2018-2029.
Detta arbete slutfördes när den planeringsprocessen gick in i sin slutfas och beslut om planerna
togs i juni 2018. Av de 34 objekt som lyfts fram i Sydsvenska prioriteringar har inga objekt som låg
med i föregående plan tagits bort och 11 av de 17 nya objekt som föreslagits har kommit med i den
plan som regeringen tog beslut om 2018. Samtidigt är denna återkommande process för översyn av
infrastrukturplaner bara en del i arbetet med att få till en önskad utveckling inom
transportsystemet. Efter att planerna är beslutade finns flera andra frågor inom
infrastrukturområdet som bidrar till att stärka utvecklingen i södra Sverige att arbeta med och
samverka kring. Arbetet med den nya nationella planen för transportsystemet 2022-2033 påbörjas
nu.
Utifrån uppdraget och de nationella och regionala processerna föreslås följande aktiviteter:
• Utvärdering av arbetet och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den nationella
planen för perioden 2018-2029.
• Framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och godshantering i
södra Sverige.
• Insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets planering
och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom järnvägssystemet.
• Arbete med frågan hur man från regionernas sida kan jobba med steg 1- och 2-åtgärder inom
ramen för de regionala planerna.
• Planering för arbetet med den nationella planen för perioden 2022-2033
Därtill finns det ett antal aktiviteter inom området som är av mer löpande karaktär och som sker
utifrån behov eller uppkomna situationer.
• Dialog och långsiktig utveckling av Sydsveriges kollektivtrafik och dess krav på tillhörande
insatser i infrastrukturen i samverkan med utskottet för kollektivtrafik.
• Ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring regionalt, nationellt och internationellt arbete
med transportpolitiska frågor. Ett särskilt fokus sätts på internationellt samarbete avseende
utvecklingen av TEN-T, interregionala samarbetsorganisationer och nätverk, de pågående
interregprojekten TENTacle och Scandria2Act m.m.
• Dialog och avstämning kring remisser i transportpolitiska frågor av gemensamt intresse.
Efter 2019 finns följande förslag på uppdrag inom infrastrukturområdet
:
Nyttoanalyser sammanknutet Sydsverige
Utifrån arbetet med positionspapper för kollektivtrafik och ambitionen för trafikeringen görs
nyttoanalyser som beskriver förväntade effekter och nyttor som uppstår till följd av en ökad
tillgänglighet och ett mer sammanknutet Sydsverige. I detta analyseras effekter inom t ex
arbetsmarknad, sysselsättning, produktivitetstillväxt, kompetensförsörjning, bostadsbyggande, etc.
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Storregional tågtrafik på nya stambanor för höghastighetståg
Man kan förvänta sig stora restidsvinster om den storregionala tågtrafiken, med fordon för 250
km/t, kan köras på höghastighetsbana (HHB) för att sammanbinda de regionala kärnorna i södra
Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs kopplingar mellan HHB och anslutande regionala banor,
ett sammanhängande järnvägssystem. Analyser och underlag bör tas fram som pekar på
restidsvinster och andra samhällsnyttor som kan uppnås i syfte att påverka systemutformningen av
HHB. Ett första steg är att ta fram ett möjligt systemupplägg och dess restidseffekter och ett andra
steg skulle vara att utifrån detta göra bredare analyser som beskriver samhällsnyttor inom
sysselsättning, kompetensförsörjning, bostadsbyggande etc.
Revidering av ”Sydsvenska prioriteringar”
Utifrån de underlag som tas fram inom främst kollektivtrafik- och godsområdet görs en översyn av
de åtgärder som ligger med i ”Sydsvenska prioriteringar”. En ambition kan vara att RSS även lägger
fast en prioritering av de viktigaste objekten för att uppnå positionspapperets prioriteringar.
Region Kronoberg har ordföranderollen i infrastruktur- och kollektivtrafikutskottet och Region
Skåne är sammankallande i arbetsgruppen.
4.3 Kultur
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda
invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur
skapar sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras
ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund.
En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas,
lyftas fram och utvecklas.
Regionsamverkan Sydsverige genomför, tillsammans med staten, de nationella kulturpolitiska
målen och verkar för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag.
Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och
betydelse för utveckling och en god välfärd.
För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för
framtida kultursamverkan. Vi utgår från dessa i vår planering, våra regionala styrdokument samt i
dialog med nationella aktörer.
Sydsverige lockar
• Konst marknadsföring
Sydsverige är en av de ledande regionerna inom bild- och formkonsten – Regionsamverkan
Sydsverige gör gemensamma insatser för att synliggöra den professionella bild- och
formkonsten i södra Sverige nationellt och internationellt.
• KKN-utbildning
Regionerna samordnar och erbjuder kommunerna (ansvariga för näringsliv och kultur
tillsammans) att delta i en utbildning om Kulturella och kreativa näringar, framtagen i
samverkan med akademin. Tidigare har det omfattats av Skåne och Blekinge, framöver
kommer även övriga regioner att omfattas.
Sydsverige samverkar
• Film
Inleda arbetet med att utreda filmområdets organisering i Sydsverige. En förstudie där vi
förutom film, främjande uppdraget samt filmproduktion, också beaktar tv-produktion,
dataspelsutveckling samt rörlig bild.
• Form, design och arkitektur
Sydsverige utvecklar samarbetet för form, design och arkitektur – Form design Center
Malmö erbjuder kompetenssamverkan i södra Sverige.
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•

•

Glas
Glasriket vill ta ett nationellt ansvar för glasets arkiv och samlingar. Fem aktörer har bildat
nätverket Swedish Glass Net. Visionen är att Swedish Glass Net ska vara en kreativ
utvecklingsarena för det svenska glasets historia, process och framtid med fokus på
innovation och tillväxt.
Bibliotek litteratur och läsfrämjande
Regional biblioteksverksamhet ska samverka kring metodutveckling inom litteratur- och
läsfrämjande samt medverka till att den aviserade bibliotekssatsningen på "Digitalt först"
utformas så att den passar olika bibliotekstyper men även garanterar en jämlik
biblioteksservice för alla.

Sydsverige tillgängliggör
• Dans
Fortsätta och fördjupa Danssamverkan Sydsverige genom att stärka samarbetet på
ledningsnivå, genomföra gemensamma publika aktiviteter, utveckla turnésamarbeten samt
anordna kompetensutveckling inom teknik, marknad, produktion och dansutveckling.
• Kulturvaneundersökning
Som en del i att utveckla samverkan mellan regionerna genomförs med regelbundenhet
kulturvaneundersökningar, för att uppnå en större kunskap om skillnader och
gemensamheter bland invånarnas kulturvanor. Informationen som framkommer i
undersökningarna utgör en god grund för nya prioritering inom och mellan regionerna för
att möta invånarnas behov.
Övrigt
• Gemensam intern kompetensutveckling kring det kulturpolitiska positionspapperet
(målgrupp nämndsledamöter)
• Dialog med statlig nivå avseende utveckling av kultursamverkansmodellen. (t.ex. gemensam
förberedelse inför nationellt möte med kulturdepartementet, gemensam förberedelse inför
dialog med Kulturrådet och andra berörda myndigheter), undersöka möjliga gemensamma
skrivningar i förhandlingsframställan
Region Halland har ordföranderollen i kulturutskottet och Region Blekinge är sammankallande i
arbetsgruppen.
4.4 Hälso- och sjukvård
Region Halland har ett uppdrag att lämna förslag till hälso- och sjukvårdsarbete.
4.5 Internationella frågor inklusive omvärldsbevakning
Sydsveriges utveckling är starkt kopplad till vad som sker i vår omvärld. Samarbete och samverkan
är viktiga ledord såväl inom FN, EU, Sverige som inom Regionsamverkan Sydsverige och för våra
regioner. Genom att samarbeta med andra regioner förbättras förutsättningarna att möta
framtidens utmaningar. Våra regioner och Regionsamverkan Sydsverige är en del i ett större
sammanhang. FNs globala mål eller Agenda 2030, diskussionen om Framtidens Europa, EUs
långtidsbudget 2021-2027 med bland annat sammanhållningspolitiken och forsknings- och
innovationspolitiken påverkar våra verksamheter liksom globaliseringen och den ökade migration vi
sett de senaste åren.
Det gemensamma transportsystemet i Öresundsregionen, Fehmarnbelt-förbindelsen,
Östersjöregionen och andra europeiska infrastrukturinvesteringar inom det transeuropeiska
transportsystemet (TEN-T) skapar nya möjligheter som Sydsverige måste ta tillvara.
Internationellt arbete och omvärldsbevakning föreslås för närvarande ses som en naturlig del inom
samtliga verksamhetsområden som Regionsamverkan Sydsverige arbetar med och inte som ett eget
område med utskott och arbetsgrupp.
beslutad 19 oktober 2018

Page 82 of 86
12 (16)

5. Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån
Under 2017 inledde styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige en diskussion som syftar till en
dialog om ett överförande av uppdrag från den nationella till den regionala politiska nivån.
Näringslivsutveckling, turism, infrastruktur och kommunikationer, kultur, miljö, utbildning och
forskning, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa samt hälso- och sjukvård är de viktigaste
verksamhetsområdena för den regionala utvecklingen. Dessa frågor har en regional logik där man
ser till helheten, avväger intressen, sätter mål, prioriterar, fördelar resurser och är drivande för
utvecklingen. De bör därför helt eller delvis hanteras av den regionala politiska nivån. Med
hänvisning till olika uppgifters regionala logik är frågan om regionerna har ett mandat som
motsvarar behoven. I de fall den regionala politiska nivån saknar eller har ett för svagt mandat bör
överföring av uppgifter och resurser från den nationella nivån till den regionala nivån diskuteras.
Det kan också handla om kompletterande uppgifter till den regionala nivån. Ett bra samarbete
mellan alla olika aktörer som arbetar för den regionala utvecklingen är av stor betydelse. Det
regionala utvecklingsarbetet handlar i hög grad om samverkan kring gemensamma visioner, mål
och handlingsplaner. Vissa politikområden har en struktur som innebär att flera olika nivåer och
geografier är inblandade i beslut och implementering. Beslutsprocesser handlar i hög utsträckning
om nätverksbyggande och samverkansprocesser. Beslutsfattande och implementering kräver ett
samspel mellan nivåerna.
De områden som Regionsamverkan Sydsverige valt att börja diskutera kring utvidgat mandat
handlar om arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Dialog har förts med regeringen,
arbetsmarknadsutredningen samt med representanter för berörda myndigheter. Under 2019 är
fokus framförallt på genomförande och samverkan med nationella nivån kring
arbetsmarknadspolitiken men även kring kultur och infrastruktur.
6. Kommunikationsplan
Ett av syftena med Regionsamverkan Sydsverige handlar om påverkansarbete. Sydsveriges
regionala politiska församlingar representerar 26% av Sveriges befolkning. Regionsamverkan
Sydsverige är en stark röst med möjlighet att göra skillnad. Kommunikationsarbetet är därför ett
prioriterat område att arbeta med.
Syfte
Syftet med kommunikationen är att stötta de gemensamma prioriterade verksamhetsmålen.
Strategi
Regionsamverkan Sydsveriges enskilda medlemsorganisationer har kommunikationsresurserna och
de har samtidigt samarbetets starkaste varumärken. Organisationsnamnet Regionsamverkan
Sydsverige ska användas av respektive medlem när det ger nytta och mening för att uppnå de
gemensamma målen med verksamheten. Den största nyttan med samarbetet är att den ger de
gemensamma frågorna större tyngd när de kommuniceras samlat gentemot beslutsfattare på
nationell nivå. Organisationsnamnet Regionsamverkan Sydsverige ska därför endast användas i
kommunikationssyfte samlat, samordnat och planerat.
Regionsamverkan Sydsveriges huvudmän är regionerna i Sydsverige. Arbetet ska genomföras med
öppenhet och transparens vilket innebär att uttalanden och utlämnande av handlingar sker i
enlighet med offentlighetsprincipen.
Budskap
En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Sydsverige. När vi agerar gemensamt får vi tillräcklig tyngd
för att kunna påverka. Regionsamverkan Sydsverige vill nå resultat genom gränsöverskridande
samverkan och nytänkande samhällsreformer genom bland annat flernivåstyrning.
Målgrupper
• valda företrädare för de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige
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• medarbetare i de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige som arbetar med
de sakfrågor som Regionsamverkan Sydsverige lyfter
• regering och riksdag
• statliga myndigheter
• kommunerna i Sydsverige
• media
• invånare i Sydsverige
Kommunikationsmål
Regionsamverkan Sydsveriges kommunikationsmål är:
• Att uppmärksamma de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive
medlemsorganisation att Regionsamverkan Sydsverige finns och att medlemsorganisationerna
arbetar med sakfrågorna gemensamt.
• Att förse de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive medlemsorganisation med
relevant information och handlingar.
• Att bevaka Sydsveriges intressen på nationell nivå inom ramen för de prioriterade
verksamhetsområdena.
• Att informera Sydsveriges invånare om konkreta resultat som en följd av samarbetet.
Kommunikationsformer
Internkommunikation
Regionsamverkan Sydsverige har ett stort antal förtroendevalda ledamöter och medarbetare från
de ingående organisationerna. Dessa måste få relevant information om samarbetets olika
verksamheter.
Påverkanskommunikation
Mycket av Regionsamverkan Sydsveriges verksamhet syftar till att bevaka och främja sydsvenska
intressen gentemot regering, riksdag och statliga myndigheter. För detta krävs noggrant uttänkt
och framförallt samordnad påverkanskommunikation.
Resultatkommunikation
De konkreta resultat Regionsamverkan Sydsverige kan tänkas uppnå genom sitt samarbete
(exempelvis synkronisering av nya biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige) ska
kommuniceras direkt mot invånarna i Sydsverige.
Resurser och arbetsfördelning
Region Skåne har en kommunikationsresurs som arbetar övergripande med Regionsamverkan
Sydsverige. För de enskilda sakfrågor som medlemsorganisationerna avser att lyfta inom ramen för
Regionsamverkan Sydsverige krävs att dessa även avdelar ordinarie kommunikationsresurser för
respektive sakfråga, detta för att förhindra att respektive organisations budskap inom varje
sakfråga spretar.
Övergripande kommunikationsplanering görs av kommunikatören i Region Skåne i dialog och
samråd med kommunikatörerna i övriga medlemsorganisationerna. Pressmeddelanden och
presskonferens skickas ut respektive arrangeras av kommunikatör i den organisation som
arrangerar relaterat möte.
Kanaler och talespersoner
• www.regionsamverkan.se – den gemensamma webbplatsen utgör basen för all kommunikation
kring Regionsamverkan Sydsverige. På webben publiceras all relevant information såsom
anteckningar och referat från möten, presentationer och intervjuer med aktuella personer
• Medlemsorganisationerna i Regionsamverkan Sydsverige och deras respektive kanaler
• Pressmeddelanden och presskonferenser
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Talesperson för organisationen är i första hand ordföranden, i andra hand andra ledamöter i
styrelsen. Vid oklarhet avgörs talesperson i samråd med chefen för sekretariatet.
7. Övrigt
En utvärdering av det första året med Regionsamverkan Sydsverige gjordes i början av 2017 vilket
gav en väldigt positiv bild av verksamheten med 91% som anser att arbetet i Regionsamverkan
Sydsverige är viktigt eller mycket viktigt för södra Sverige. Övergripande synpunkter lyftes som:
stora fördelar med samverkan mellan länen, stark spelare för Sydsverige, bra med gemensam front
mot övriga landet, viktigt att alla är med och bidrar, viktigt, behövs tydligare mål och tydligare
direktiv, det krävs att vi pratar med en röst mot staten om vi ska skörda framgång, resurseffektivt
arbetssätt, har gett avtryck både bland medlemmarna själva och i omgivningen, bättre än väntat!
Sammanfattningsvis kan konstateras att Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig
som en betydelsefull arena. Närvaron och medverkan är viktigt för framgång liksom förankring och
ökad kännedom på hemmaplan är central. Önskemål om tydlighet i styrning, ledning och
prioriteringar är viktigt att ta med i arbetet framöver.
Regionsamverkan Sydsverige fortsätter utveckla sin medverkan i Almedalsveckan för att föra fram
tydliga budskap kring det sydsvenska samarbetet.
8. Finansiering
Föreningens kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt en av styrelsen fastställd budget.
Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående
sekretariat som finansieras gemensamt. Sekretariatet svarar för den formella hanteringen av
föreningens ärenden, ger administrativ service till föreningens olika politiska organ och
beredningsgrupper samt ansvarar för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och
uppföljningsprojekt.
För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från
medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.
Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns
deltagande i sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.
Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen
inte är skattskyldig eller momspliktig.
Föreningens budget är
Intäkter
Landstinget Blekinge
Region Blekinge
Region Halland
Region Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Skåne
Kommunförbundet Skåne
Summa
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2016

2017

150 000

150 000

150 000

150 000

300 000

300 000

300 000

300 000

150 000

150 000

150 000

150 000

-

-

300 000

300 000

1 150 000

1 150 000

150 000

150 000

2 800 000

2 800 000

2018
150 000
150 000
300 000
300 000
150 000
150 000
300 000
1 150 000
150 000
2 800 000
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2019

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
1 150 000
2 650 000

2020

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
1 150 000
2 650 000

2021

300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
1 150 000
2 650 000

Regionsamverkan Sydsverige har haft ett överskott av medel vid varje årsslut, 2016 var det
1 711 788 kronor, 2017 var det 634 332 kronor och för 2018 är uppskattningen (i september) att
överskottet blir 225 tkr. Uppskattningen (i september 2018) är att det per 2018-12-31 finns nästan
2 mkr på bankkontot, alltså en ingående balans 2019.
Kostnader
Sekretariat
- samordnare 50%
- 5 sammankallande x 20%
- ekonom 20%
- kommunikatör 20%
Utredningsmedel
Revision
Övrigt
Summa
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2016

2017

1 344 250

1 750 618

-

-

48 125

35 448

300 364

379 602

1 692 739

2 165 668

2018
budget
2 500 000

2019
budget
2 050 000

2020
budget
2 050 000

2021
budget
2 050 000

40 000
260 000
2 800 000

500 000
25 000
75 000
2 650 000

500 000
25 000
75 000
2 650 000

500 000
25 000
75 000
2 650 000
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