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1

Val av justerare och tid för justering
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 20 februari 2018.

2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 februari
2018.

3

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
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4

Budget 2018 – medel för satsningar
inom hälso och sjukvård (17RK1117)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna ”Förslag till tilläggsbudget för hälso och sjukvård 2018”,
att anslå 100 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Hälso-och
sjukvårdsnämnden för satsningar inom ramen för ”Attraktiv
arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård,
att anslå 82 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Hälso
och sjukvårdsnämnden under förutsättning att Region Kronoberg
uppfyller de villkor som anges i överenskommelser för respektive
statsbidrag,
att anslå 27 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Vårdval Kronoberg
för satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och
nära vård samt
att anslå 5 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Vårdval
Kronoberg under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de
villkor som anges i överenskommelser för respektive statsbidrag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni om Budget 2018-2020 (2017-06-20, §
81). I beslutet reserverades 60 mnkr respektive 70 mnkr inom
regionstyrelsen för kommande satsningar inom ramen för Attraktiv
arbetsgivare samt Jämlik och nära vård. Regionstyrelsen har ansvar för
den ekonomiska förvaltningen inom Region Kronoberg och har att
fördela medel av fullmäktige beslutade satsningar samt tillkommande
statsbidrag i enlighet med överenskommelser SKL och staten.
I Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 beskrivs föreslagna
satsningar inom områdena Jämlik och nära vård, Tillgänglig vård samt
Attraktiv arbetsgivare.
Beslutsunderlag

 §34 RSAU Budget 2018 – medel för satsningar inom hälso och
sjukvård
 Förslag till beslut - Budget 2018 – medel för satsningar inom hälsooch sjukvård
 Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvården 2018
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5

Budget för FoU-beredningen 2018-2020
(17RK1117)
Förslag till beslut

FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och
utveckling i Region Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad
skrivelse.
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.
Föreslås att FoU-beredningen beslutar att rekommendera regionstyrelsen
att fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och
utveckling i Region Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad
skrivelse.
Med anledning av utlysning av medel den 1 mars 2018 så läggs ärendet till
dagordningen utan beredning av regionstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag

 §6 FoUB FoU-beredningens förslag till budget 2018-2020
 Förslag till beslut - FoU-beredningens förslag till budget 2018-2020
 Beslutsunderlag - FoU-beredningens förslag till användning av extra
FoU-medel om 5 miljoner 2018-2020.

6

Informationsärende - Kartläggning av
investeringsbehoven för
bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
(17RK281)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
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Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi
för Kronobergs län, där målet är att 98 procent av alla hushåll och
företag i länet ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s till år
2020.
WSP har, på uppdrag av Region Kronoberg, Region Jönköping och
Regionförbundet i Kalmar län, genomfört en kartläggning av
investeringsbehoven för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen.
Kartläggningen redovisas till regionstyrelsen för information.
Föredragande
Lena Carlborg, bredbandssamordnare
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 §35 RSAU Informationsärende - Kartläggning av
investeringsbehoven för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
 Förslag till beslut - Informationsärende - Kartläggning av
investeringsbehoven för bredbandsinfrastruktur i Kronobergs län
 Tjänsteskrivelse - Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg bredbandskartläggning
 Rapport: Smålandslänen - Kartläggning av investeringsbehov
bredbandsinfrastruktur (WSP)

7

Överenskommelse inför beslut om
allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling (18RGK217)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt inom
ramen för ny Öresundstågsupphandling.
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Sammanfattning

Öresundstågstrafiken ska upphandlas på nytt och upphandlingen ska
föregås av beslut om allmän trafikplikt. Region Kronoberg ska i rollen
som regional kollektivtrafikmyndighet fatta nödvändiga beslut om allmän
trafikplikt för sträckor i Kronobergs län och till omkringliggande
regioner. Innan detta kan ske behöver samtliga av trafiken berörda
regioner vara överens om vilka sträckor som trafiken ska omfatta. Denna
överenskommelse syftar till att klargöra detta samt att utse Öresundståg
AB som gemensam administratör för kommande trafikperiod.
Beslutsunderlag

 §36 RSAU Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt inom
ramen för ny Öresundstågsupphandling
 Förslag till beslut - Överenskommelse inför beslut om allmän
trafikplikt i Öresundstågssystemet
 Överenskommelse beslut allmän trafikplikt Öresundstågen (Förslag
till RSAU)

8

Växjö Småland Airport AB – anmälan till
EU-kommissionen avseende notifiering
(18RGK297)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ge regionstyrelsens ordförande fullmakt att underteckna anmälan till
EU-kommissionen avseende notifiering av Växjö Småland Airport AB,
samt att underteckna eventuella ytterliga skrivelser som behöver lämnas
med anledning av frågor och begäran om kompletteringar från EUkommissionen.
Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska anmälas till
regionstyrelsen på det sammanträde som följer närmast efter att de har
lämnats in.
Sammanfattning

Växjö Småland Airport AB ägs av Region Kronoberg tillsammans med
Växjö kommun och Alvesta kommun.
Växjö Småland Airport AB:s årliga passagerarantal beräknas från 2018
överstiga 200 000. Tidigare år, då passagerarantalet var lägre, kunde stöd
från Trafikverket och andra instanser sökas genom ett förenklat
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förfarande. Nu krävs istället en anmälan till EU-kommissionen genom
en så kallad notifiering för att flygplatsen ska kunna fortsätta uppbära
stöd.
Förfarandet kräver att samtliga delägare skriver under en anmälan till
EU-kommissionen. Eftersom processen är komplicerad väntas även ett
antal kompletterande underlag behöva lämnas till EU-kommissionen.
För att underlätta processen föreslås att respektive kommunstyrelse- och
regionstyrelseordförande ges i fullmakt att på kommunens/regionens
vägnar underteckna anmälan om notifiering samt eventuella
kompletterande underlag.
Anmälan och yttranden som lämnas ska skickas ut till regionstyrelsen i
samband med ordinarie kallelse vid närmast följande sammanträde. Det
åligger ordförande att delge styrelsen EU-kommissionens slutliga beslut.
Beslutsunderlag

 §37 RSAU Växjö Småland Airport AB – anmälan till EUkommissionen avseende notifiering
 Förslag till beslut - Växjö Småland Airport 2018 - anmälan till EUkommissionen avseende notifiering

9

Omhändertagande av journalarkiv från
Växjö Psykiatrimottagning AB
(17RK2334)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg och
huvudman för regionarkivet.
I enlighet med arkivreglemente beslutar arkivmyndigheten om handlingar
från myndighetens verksamheter som ska tas hand om för arkivering.
I en skrivelse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg har
psykiatriker Elsie Petersson, Växjö Psykiatrimottagning AB ansökt om
att journalarkivet överförs till Region Kronoberg. Inspektionen för vård
och omsorg har bifallit denna ansökan.
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Journalarkivet består av ca 700 pappersjournaler och ca 900 elektroniska
journaler. Enligt överenskommelse mellan sökande och regionarkivet ska
samtliga journaler levereras i pappersform. Mot bakgrund av att det finns
ett behov av att dessa patientjournaler tas hand om enligt
patientdatalagen 9 kap. 1 § 2 stycket föreslås regionstyrelsen besluta att
omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Beslutsunderlag

 §38 RSAU Omhändertagande av journalarkiv från Växjö
Psykiatrimottagning AB
 Förslag till beslut - Omhändertagande av journalarkiv från Växjö
Psykiatrimottagning AB
 Beslut från IVO. Dnr 8.7.5-39801 - Omhändertagande av journalarkiv
från Växjö Psykiatrimottagning AB

10 Svar på motion – Ökat inflytande för
personalen (17RK1692)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve
Filipsson (L) har i en motion föreslagit
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett
utbildning om hur man startar och driver en intraprenad samt
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska
Region Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag

 §44 RSAU Svar på motion – Angående ökat inflytande för personalen
 Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
 Motion angående ökat inflytande för personalen.
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11 Svar på motion - Översyn av journaler
på nätet (17RK1725)
Förslag till beslut

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

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler
på nätet då bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang
kan övervägas att införas i Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga
hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett
skyddat internt resonemang borde bidra till att både öka
patientsäkerheten genom en säkrare och snabbare diagnostisering samt
minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för felaktiga
hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag
att se över all vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att
patienten ska kunna läsa allt som skrivs i journalen att granskas. En
möjlighet som kommer att undersökas i denna översyn är hur man kan
använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning, under
viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för
försegling gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten
och patienten har först kunnat få besked personligen innan den läser det
i sin journal på nätet. Gruppens arbete som är i ett inledningsskede
kommer att fortsätta under 2018.
Beslutsunderlag






§39 RSAU Svar på motion - Översyn av journaler på nätet
§ 110 HSN Svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Motion angående översyn av journaler på nätet
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12 Svar på motion - Laddstolpar till
regionens samtliga arbetsplatser
(17RK2241)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande
av ladd-infrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare
ställningstagande i regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska
arbeta för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga
arbetsplatser.
Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med
att utveckla en laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta.
Innan beslut fattas om laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver
ärendet utredas avseende förutsättningar, kostnader och finansiering.
Införandet berör såväl investering som drift och beslut fattas därför i
samband med den årliga investeringsplanen.
Beslutsunderlag

 §40 RSAU Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga
arbetsplatser
 Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
 Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser.

13 Remissyttrande – Förslag till
stödordning för en avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar (18RGK194)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs
svar till Näringsdepartementet.
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Sammanfattning

Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
I budgetproportionen för 2018 föreslår regeringen att inrätta ett statligt
stöd om 350 miljoner kronor per år för att finansiera avgiftsfri
kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. I remitterad
förordning från Näringsdepartementet ges kompletterande information
om innehållet i förslaget.
Region Kronoberg ser positivt på förslaget att erbjuda fri kollektivtrafik
till ungdomar under sommarloven. Länstrafiken Kronoberg erbjuder
idag ett så kallat sommarlovskort, som relativt enkelt kan anpassas för att
erbjuda fri kollektivtrafik till den föreslagna målgruppen. Region
Kronoberg anser dock att det föreslagna bidragsbeloppet bör ses över, så
att en större täckning av de sammanlagda kostnaderna för införandet
uppnås.
Beslutsunderlag

 §41 RSAU Remissyttrande – Förslag till stödordning för en avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
 Förslag till beslut - Förslag till stödordning för avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
 Remissvar - Förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar
 Följebrev till remiss - Förslag till stödordning för om avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar. Svar senast 2018-03-09.
 Remiss - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar. Svar senast 2018-03-09.
 Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar

14 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
ordförande, 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
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Delegationsbeslut

 18RGK25-1 Regionjuristens delegationsbeslut nr 1/2018Utlämnande av fakturor
 18RGK25-2 Regionjuristens delegationsbeslut nr 2/2018Utlämnande av anbud
 18RGK25-3 Regionjuristens delegationsbeslut nr 3/2018Utlämnande av anbud
 18RGK20-1 Förhandlingschefsbeslut nr 1/2018. Beslut om
utfärdande av varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region
Kronoberg inklusive bilagor.
 18RGK25-4 Regionjuristens delegationsbeslut nr 4/2018Utlämnande av anbud
 18RGK25-5 Regionjuristens delegationsbeslut nr 5/2018Utlämnande av anbud
 18RGK19-1 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 1/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK25-6 Regionjuristens delegationsbeslut nr 6/2018.
Utlämnande av allmän handling (18RGK296)
 18RGK25-7 Regionjuristens delegationsbeslut nr 7/2018.
Utlämnande av allmän handling (18RGK298)
 18RGK19-2 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 2/2018Transaktioner under januari.
 18RGK29-6 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 6/2018.
Avskrivning av fordran
 18RGK15-3 Planeringsdirektörsbeslut nr 3/2018. Remissyttrande
samråd detaljplan Alvesta 14:1 Ekebogatan Trädgårdsgatan, Alvesta
tätort. 18RGK236.
 18RGK15-2 Planeringsdirektörsbeslut nr 2/2018. Remissyttrande
samråd förslag till detaljplan Växjö 13:35 (del av Vikaholm), Växjö.
18RGK90
 18RGK15-1 Planeringsdirektörsbeslut nr 1/2018. Remissyttrande
samråd, förslag till detaljplan för Sjösås 1:45, Braås, Växjö kommun.
17RK2366.
 18RGK15-4 Planeringsdirektörsbeslut nr 4/2018- Granskning
detaljplan Linneryd 5:54 med flera, Tingsryd kommun
 18RGK26-1 FoU-chefsbeslut nr 1/2018
 18RGK25-8 Regionjuristens delegationsbeslut nr 8/2018Överprövning av upphandling
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15 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Anmälningar













SKL:s sammanställning över landstingens och
regionernas patientavgifter för år 2018.
Cirkulär 17:50 - Information om regler i lag och
kollektivavtal om bisyssla, reviderad version
Cirkulär18:02- Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om
arbetsgivarens för- handlingsskyldighet vid tillsättning av lägre
chefsbefattning
Cirkulär 18:03. SKL har beslutat om kompensation för
sänkt tjänstepension (2 handlingar)
Cirkulär 18:03. SKL har beslutat om kompensation för
sänkt tjänstepension, bilaga
18RGK302-2 Bilaga - Statens bidrag till landstingen för kostnader
för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2018, överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Landsting
18RGK303-1 Överenskommelse om professionsmiljarden.
Meddelande 2/2018 SKL.
18RGK304-1 Stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på
lokal och regional nivå 2018-2020. 3/2018 SKL.
18RGK305-1 Överenskommelsen om personalmiljarder. 4/2018
SKL.
18RGK151-2 Protokoll styrelsemöte Kulturparken Småland 201802-02.
Cirkulär 18:04 från Sveriges Kommuner och Landsting
samt Pacta - Information om extratjänster

16 Övriga beslutsärenden
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17 Övriga informationsärenden

4

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

§34

Budget 2018 – medel för satsningar
inom hälso och sjukvård (17RK1117)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna ”Förslag till tilläggsbudget för hälso och sjukvård 2018”,
att anslå 100 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Hälso-och sjukvårdsnämnden för
satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård,
att anslå 82 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Hälso och
sjukvårdsnämnden under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor som
anges i överenskommelser för respektive statsbidrag,
att anslå 27 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Vårdval Kronoberg för satsningar
inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård samt
att anslå 5 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Vårdval Kronoberg
under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor som anges i
överenskommelser för respektive statsbidrag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni om Budget 2018-2020 (2017-06-20, § 81). I beslutet
reserverades 60 mnkr respektive 70 mnkr inom regionstyrelsen för kommande
satsningar inom ramen för Attraktiv arbetsgivare samt Jämlik och nära vård.
Regionstyrelsen har ansvar för den ekonomiska förvaltningen inom Region Kronoberg
och har att fördela medel av fullmäktige beslutade satsningar samt tillkommande
statsbidrag i enlighet med överenskommelser SKL och staten.
I Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 beskrivs föreslagna satsningar inom
områdena Jämlik och nära vård, Tillgänglig vård samt Attraktiv arbetsgivare.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson meddelar att de inte deltar
i ärendets handläggning och beslut vid mötet utan återkommer med eget förslag till
regionstyrelsen den 20 februari 2018.
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), ersättaren Yngve Filipsson (L) och
ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslås att regionstyrelsen beslutar

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

att godkänna ”Förslag till tilläggsbudget för hälso och sjukvård 2018”,
att anslå 100 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Hälso-och sjukvårdsnämnden för
satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård,
att anslå 82 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Hälso och
sjukvårdsnämnden under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor som
anges i överenskommelser för respektive statsbidrag,
att anslå 27 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Vårdval Kronoberg för satsningar
inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård samt
att anslå 5 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Vårdval Kronoberg
under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor som anges i
överenskommelser för respektive statsbidrag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Budget 2018 – medel för satsningar inom hälso- och sjukvård
 Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvården 2018

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Datum: 2018-02-05

Regionstyrelsen

Budget 2018 – medel för satsningar inom hälso och
sjukvård

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna ”Förslag till tilläggsbudget för hälso och sjukvård 2018”
att anslå 100 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Hälso-och
sjukvårdsnämnden för satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och
”jämlik och nära vård.
att anslå 82 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Hälso och
sjukvårdsnämnden under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor
som anges i överenskommelser för respektive statsbidrag.
att anslå 27 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Vårdval Kronoberg för
satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård.
att anslå 5 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Vårdval
Kronoberg under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor som
anges i överenskommelser för respektive statsbidrag.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i juni om Budget 2018-2020 (2017-06-20, § 81). I
beslutet reserverades 60 mnkr respektive 70 mnkr inom regionstyrelsen för
kommande satsningar inom ramen för Attraktiv arbetsgivare samt Jämlik och nära
vård. Regionstyrelsen har ansvar för den ekonomiska förvaltningen inom Region
Kronoberg och har att fördela medel av fullmäktige beslutade satsningar samt
tillkommande statsbidrag i enlighet med överenskommelser SKL och staten.
I Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 beskrivs föreslagna satsningar
inom områdena Jämlik och nära vård, Tillgänglig vård samt Attraktiv arbetsgivare.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018
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Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018
Enligt beslut i regionfullmäktige 2017-06-19 § 81 har särskilda medel avsatts under
Regionstyrelsen för att utveckla den jämlika och nära vården i Kronoberg samt fortsätta
arbetet för att bli attraktivare arbetsgivare (70 miljoner respektive 60 miljoner kronor).
Dessutom har regeringen ökat statsbidragen till hälso- och sjukvården 2018 för liknande
ändamål i form av patient-, personal- och professionsmiljarden (ca 80 miljoner kronor).
Nedan beskrivs åtgärder som delar av dessa medel ska användas till.

1 Jämlik och nära vård
1.1 Bakgrund
Flera utredningar visar att hälsan i Sverige inte är jämlik. Vi kan konstatera att stora
skillnader i upplevd hälsa, ohälsotal och livslängd finns mellan olika grupper.
Skillnaderna beror bland annat på olika socioekonomiska faktorer så som
utbildningsbakgrund och arbetssituation men även på var man bor. Dessa skillnader ska
vi arbeta aktivt för att motverka.
Vidare pågår det ett stort paradigmskifte inom svensk hälso- och sjukvård. Flera
utredningar pekar på att vi behöver flytta vården, som idag är relativt sjukhustyngd,
närmare medborgarna.
1.2 Jämlik vård
De senaste åren har flera reformer för att utjämna skillnader i hälsa genomförts i
Kronoberg. En del av att göra hälsan mer jämlik handlar om att bygga ut
tandvårdsförsäkringen högre upp i åldern, för detta saknas dock finansiering för utbyggd
specialisttandvård.
Vi vet att psykiskt funktionshindrade är en riskgrupp för eftersatt fysisk hälsa. I budget
2018 beslutades därför att hälsoundersökningar för psykiskt funktionshindrade ska
erbjudas och införas.
Ska vi klara av att utjämna skillnader i hälsa behöver vi arbeta förebyggande. Det är
främst olika livsstilsfaktorer som påverkar hälsoläget ju längre upp i åldern vi kommer.
Forskning visar att ett motiverande samtal ofta kan ligga till grund för en ändrad livsstil.
Det förebyggande arbetet behöver ske i primärvården och bekostas inom vårdvalet.
Kostnad utökade åldersgrupper specialisttandvård
Kostnad för hälsoundersökningar psykiskt funktionshindrade
Hälsosamtal för 50-åringar

5 miljoner
1 miljon
2 miljoner

1.3 Nära vård
För att alla ska få tillgång till den vård man behöver, när man behöver den måste svensk
hälso- och sjukvård moderniseras i sättet att arbeta. Människor ställer idag högre krav på
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tillgänglighet och möjligheten att komma i kontakt med vården när de själva vill än
tidigare.
Vi lägger ned alldeles för mycket resurser på att vara grindvakter och mota bort våra
patienter istället för att låter de mest sjuka äldre faktiskt bli VIP-gäster inom hälso- och
sjukvården.
Samarbetet mellan kommun, primärvård och övrig specialistvård måste bli bättre. Vi
behöver bygga vidare på ”Äldrehälsa Kronoberg”, en innovationssatsning där de mest sjuka
äldre får hembesök av läkare istället för att behöva åka till vårdcentral, akutmottagning
eller akut bli inlagda på en vårdavdelning.
En viktig del i att göra det lättare att hitta rätt i vården är att bygga ut arbetet med att
införa fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten ska utgöras av en vårdpersonal som
känner patienten och dennes vårdbehov och därmed kan hjälpa till att så smidigt som
möjligt lotsa till den vård patienten behöver. På sikt ska alla Kronobergare kunna ha sin
egen fasta vårdkontakt men vi börjar med de mest sjuka äldre.
Vi behöver också bygga vidare på arbetet med att använda teknik för att underlätta
Kronobergarnas kontakt med vården. Region Kronoberg har börjat använda digitala
lösningar både vid vårdplanering, artrosskola och kognitiv beteendeterapi.
Äldrehälsa Kronoberg (HSN)
Fast vårdkontakt för äldre (Vårdval)
Central utveckling digitalisering (HSN)
Digital Artrosskola m.m. (HSN)

4 miljoner
24 miljoner
1 miljoner
2 miljon

2 Tillgänglig vård
2.1 Bakgrund
Region Kronoberg brottas likt stora delar av svensk hälso- och sjukvård med
tillgänglighetsproblem. Främst kan tillgänglighetsproblemen kopplas samman med
utmaningar i kompetensförsörjningen. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi
arbeta aktivt med att bli attraktivare arbetsgivare.
Samtidigt måste vi jobba med våra vårdprocesser, så att rätt person gör rätt sak i rätt
ordning. Till arbetet med vårdprocesserna är särskilda medel (25 miljoner) redan avsatta i
hälso- och sjukvårdsnämndens budget 2018.
2.2 Rätt använd kompetens
Sedan flera år tillbaka har Region Kronoberg ett projekt som handlar om att använda rätt
kompetens vid varje vårdtillfälle.
För att vårdpersonalen ska få mer tid till det patientnära vårdarbetet har vi infört
servicetjänster som ska sköta ”kringarbetet” på våra vårdavdelningar. Vi ser att det ger
resultat och vill därför fortsatt skjuta till extra medel till detta.
På våra vårdcentraler har vi länge arbetat för att använda rätt kompetens. Patienten ska
inte behöva remiss från en läkare för att träffa en fysioterapeut eller en psykosocial
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resurs. Det är tidseffektivt både för patienten och organisationen att optimera nyttan av
besöket.
Vi vet att ca 30 % av de som söker vård på våra vårdcentraler lider av psykisk ohälsa. Vi
vill utveckla en modell där patienten inom tre dagar ska få möjlighet att träffa en person
med psykosocial kompetens. Detta arbetssätt kan kallas integrerad beteendehälsa.
Servicevärdar (HSN)
Integrerad beteendehälsa (psykosocial resurs) (Vårdval)

10 miljoner
5 miljoner

2.3 Vårdprocess och Individuella vårdplaner, BUP
Störst problem med tillgängligheten har vi inom barn- och ungdomspsykiatrin. Under
2017 har en extern resurs tagit fram en handlingsplan för hur barn- och
ungdomspsykiatrin ska kunna komma till rätta med de långa väntetider en gång för alla.
Bedömningen är att barn- och ungdomspsykiatrin behöver en extern hjälp även när det
kommer till att verkställa handlingsplanen.
För att varje patient ska veta vad som kommer att hända, vilka undersökningar och
behandlingar som behövs samt vad patienten själv måste göra för att så snabbt som
möjligt komma till rätta med problemen ska individuella vårdplaner inrättas. Vi kan kalla
detta för patientkontrakt där man slår fast vårdgivarens och patientens ansvar. Vi börjar
inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Extern resurs BUP (HSN)
Individuella vårdplaner BUP (HSN)

10 miljoner
2 miljoner

2.4 Fler medborgare i Kronoberg
Befolkningen i Kronoberg har ökat markant de senaste åren. Detta är givetvis glädjande
men innebär samtidigt mer att göra för hälso- och sjukvården. Främst märks detta inom
barn- och ungdomstandvården, barn- och ungdomspsykiatrin och på kvinnoklinikens
BB/förlossning.
Kostnad tandvård kopplat till ökad befolkning (HSN)
Kostnad kurator kopplat till ökad befolkning (HSN)
Fler förlossningar (HSN)

3 miljoner
3 miljoner
4 miljoner

2.5 Ambulans och helikopter
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan planeras för ytterligare en
dygnsambulans i Lessebo kommun. Dessutom ökas resurserna till ambulanstransporter
med helikopter.
Ambulans (HSN)
Helikopter (HSN)

4 miljoner
2,5 miljoner
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3 Attraktiva arbetsgivare
3.1 Bakgrund
Svensk hälso- och sjukvård har blivit alltmer beroende av att kompetensförsörja
verksamheten genom att nyttja ”hyrbolag”. Detta har lett till en ohållbar situation där
både patientsäkerheten för patienterna och arbetsmiljön för våra anställda hotas.
Dessutom har hyrkostnaderna starkt bidragit till det stora budgetunderskott som hälsooch sjukvården inom Region Kronoberg brottas med.
Regionstyrelsen beslutade i december 2016 om att ställa sig bakom SKL:s nationella
projekt att göra svensk hälso- och sjukvård oberoende av hyrpersonal till 1 januari 2019.
Under våren 2017 togs en handlingsplan för själva genomförandet. I samband med detta
tog personalutskottet beslut om flera reformer för att fler ska vilja arbeta hos Region
Kronoberg. Under 2018 kommer ytterligare åtgärder att vidtas för att göra Region
Kronoberg hyroberoende.
3.2 Fortsättning av tidigare beslutad satsning
Det är främst inom vår 24/7 verksamhet (verksamhet som är tillgänglig 24 timmar om
dygnet, 365 dagar om året) som vi har problem med bemanningen. Därför har vi valt att
göra en extra kompensation för arbetet på obekväm arbetstid.
Höjt OB-tillägg sjuksköterskor (HSN)

24 miljoner

3.3 Nya satsningar
Vi behöver gå vidare och satsa på 24/7- verksamheternas övriga grupper. Därför avsätter
vi här medel även för undersköterskor och övrig personal. En särskild satsning behöver
också göras för undersköterskor med flera som arbetar rena nattjänster.
Vi behöver också utveckla så kallade karriärtrappor inom vårdyrkena. Man ska kunna
arbeta kvar i vårdyrkena och samtidigt göra karriär och skaffa sig nya kunskaper. Arbetet
med att ta fram en modell för detta pågår.
Höjt OB-tillägg övriga grupper (HSN)
Nattjänster, extra ersättning (HSN)
Karriärtrappa sjuk- och undersköterskor (HSN)

20 miljoner
3 miljoner
15 miljoner

3.4 Möjlighet till specialistutbildning på arbetstid
Vi ser ett allt större behov av specialistsjuksköterskor. Inom Region Kronoberg har vi
påbörjat arbetet med att ge specialistsjuksköterskautbildning genom så kallat akademiska
specialisttjänster, AST. Vi vill bygga vidare på den möjligheten.
AST-tjänster (HSN)

5 miljoner
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3.5 Kompensation för arbete med oberoende hyrpersonal
Hälso- och sjukvårdens underskott förklaras till stor del av kostnaden för hyrpersonal
och för denna finns en plan med syfte att uppnå oberoende. I takt med att utfasningen
genomförs kan medel för utveckling och angelägna satsningar frigöras. Verksamheten
kompenseras med den merkostnad den hyrpersonal som ändå måste tas in medför, vilket
motsvarar ungefär halva kostanden för hyrpersonal totalt.
Det är svårt att prognostisera möjligheterna att följa plan då patientsäkerheten inte får
äventyras. Hänsyn måste även tas till konsekvenser för arbetsmiljö och tillgänglighet.
Hälso- och sjukvården har under 2016 och 2017 månadsvis reglerat merkostnader för
hyrpersonal. En liknande modell med en månadsvis reglering mot regiongemensamt
kostnadsställe föreslås för ökad kostnadskontroll och möjlighet för fullmäktige att
prioritera resursanvändning i takt med att hyrpersonalen fasas ut.
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§6

FoU-beredningens förslag till budget
2018-2020 (17RK1117)
Beslut

FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och utveckling i
Region Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad skrivelse och redaktionella
ändringar.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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.
Föreslås att FoU-beredningen beslutar att rekommendera regionstyrelsen att
fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och utveckling i
Region Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad skrivelse.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om utlysning av interna
forskningsmedel och förklaringar av förkortningar och begrepp.
Övriga som yttrat sig i ärendet:
Roland Gustbée, Charlotta Svanberg
Förslag till beslut

Föreslås att FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och utveckling i
Region Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad skrivelse.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - FoU-beredningens förslag till budget 2018-2020
 FoU-beredningens förslag till budget 2018-2020
Patric Littorin

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Handläggare: Patrik Littorin,
Datum: 2018-02-08

FoU-beredningen

FoU-beredningens förslag till budget 2018-2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och utveckling i
Region Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad skrivelse.

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.
Föreslås att FoU-beredningen beslutar att rekommendera regionstyrelsen att
fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och utveckling i Region
Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad skrivelse.

Carin Högstedt
FoU-beredningens ordförande

Bilaga:

FoU-beredningens förslag till budget 2018-2020
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Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Handläggare: Birgitta Grahn, FoU Kronoberg
Datum: 2018-02-08

FoU-beredningens förslag till användning av extra
FoU-medel om 5 miljoner 2018-2020
Ärende

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.

Utveckling och innovation
Medfinansiering till externa utvecklingsmedel
Regionen har en nyligen antagen strategi för hälso- och sjukvården. Nu börjar
arbetet med att aktivera utvecklingsinsatser för att genomföra denna. I budget
2018 fanns även ett uppdrag kring att Regional utveckling ska stötta HoS i att få
mer externa utvecklingsmedel.
I flera fall krävs egen medfinansiering för att kunna få del av externa projektmedel.
En del av de nya medlen kan användas som medfinansiering vid ansökan om
externa utvecklingsmedel.
Främja innovation och hjälpmedelsbranschen
I budget för 2018 finns uppdrag kring att skapa nätverk för företag inom
hjälpmedelsbranschen. Syftet med denna skrivning är att utforska och eventuellt
genomföra insatser som skapar bättre förutsättningar för företag i denna bransch. I
budgettexter finns också skrivningar kring ett ökat fokus på innovationsfrämjande
insatser i allmänhet. Möjliga insatser här kan vara kopplat till
innovationsplattformar eller riktade innovationscheckar.

Utveckling av egna medarbetare, medverkan i FoU
Stimulera medarbetares medverkan i patientnära klinisk forskning
I budget 2018 finns uttryckt en önskan kring att stimulera medarbetares deltagande
i forsknings- och utvecklingsprojekt. När det gäller regionens hälso- och sjukvård
har vi tre kärnuppdrag. Det är att bedriva hälso- och sjukvård, forskning och
utbildning. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regioner/landsting och kommuner

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Handläggare: Birgitta Grahn, FoU Kronoberg
Datum: 2018-02-08

medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt
forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdens område (1982:763) 26 b §).
Aktuella forskningsmedel 2017 för FoU Kronoberg till medarbetare är 2,7 MKR.
Region Kronoberg ligger i jämförelse med andra likvärdiga län mycket lågt både i
forskningsmedel, antal doktorander, disputerade, docenter och professorer. Nästa
utlysning är 1 mars 2018. Genom att skapa möjligheten att erbjuda finansierad
forsknings- och handledningstid på del av sin tjänst till disputerade och till fler
doktorander inom Region Kronoberg skulle attraktiviteten som arbetsgivare öka.
Vi har tyvärr erfarenhet av att vi tappar forskningsmeriterade medarbetare till
lärosäten och andra arbetsgivare.
Region Kronoberg har 2017 beslutat att ingå i den nationella strukturen för
sammanhållen kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Syftet är att skapa
förutsättningar för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. Detta kommer att
ställa nya krav på oss inom Region Kronoberg att aktivt medverka i
kunskapsstyrningens utvecklingsresa. En tydligare struktur och process för ordnat
införande/implementering av ny kunskap inom verksamheterna ska skapas. För
en framgångsrik process inom detta område behövs också disputerade
medarbetare. Man blir en bättre kunskapskonsument om man också är med och
producerar ny kunskap.
Region Kronoberg medverkar också i Kliniska Studier Sverige och ingår i
regionala noden Forum Söder. För detta behöver regionen bygga upp strukturer
som idag saknas. Sjuksköterskor behöver rekryteras (internt och externt) och
utbildas till forskningssjuksköterskor (2 dagars utbildning). Detta är en långsiktig
satsning och vi behöver bedriva utbildning under flera år framåt. Satsning kan
också ses som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare för sjuksköterskor där
möjligheter ges till kompetensutveckling och medverkan i FoU-arbete.

Insatser kopplade till universitetssamverkan med LNU
Ett avtal finns kring fördjupad samverkan mellan Linnéuniversitetet och Region
Kronoberg. I detta finns fyra prioriterade sakområden samt ett antal utpekad
arbetssätt för att uppnå syftet med avtalet. Exempel på insatser som pekas ut är;







Gemensamma forskningsprojekt
Verksamhetsförlagd utbildning/praktik/examensarbete
Föreläsningar och uppdragsutbildningar, dela kompetens
Gemensam finansiering av prioriterade satsningar
Följeforskning
Såddpengar

För att få till nya forskningsprojekt utifrån utvecklingsområden inom de fyra
prioriterade sakområdena krävs framför allt att det finns tillgängliga såddmedel för
att testa och komma igång för att sedan förhoppningsvis kunna göra större externa
ansökningar på sikt.
Prioriterade utvecklingsområden inom Region Kronoberg i samverkan med andra
organisationer i länet där följeforskning vore av stort värde är exempelvis

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1117
Handläggare: Birgitta Grahn, FoU Kronoberg
Datum: 2018-02-08

”Äldrehälsa Kronoberg” och ”Barnens bästa i Kronoberg”. Dessa två mycket
omfattande och långvariga uppdrag har också likheter i angreppsätt som kan göra
följeforskning extra värdefull.
Förslag till budget
Tabell 1. Indikativ fördelning av särskilda FoU-medel 2018-2020 (tkr).
Ägarskap
Utveckling och innovation utifrån
aktuella strategier

Regional
utveckling

2018

2019

2020

2200

1500

1500

2500

2500

2500

300

500

500

500

500

5 000

5 000

Hälso- och
sjukvårdsledningen
Utveckling av egna medarbetare,
medverkan i FOU

FoU-enheten

Insatser kopplat till LNU-avtal

Styrgrupp LNUsamverkan

Övrigt
Summa

5 000

Ägarskap syftar i till den som har ansvar för postens genomförande och uppföljning.
Övrigt är ett utrymme för nya prioriteringar av politiken för 2019 och 2020
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

§35

Informationsärende - Kartläggning av
investeringsbehoven för
bredbandsinfrastruktur i
Smålandslänen (17RK281)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för Kronobergs
län, där målet är att 98 procent av alla hushåll och företag i länet ska ha tillgång till
bredband på minst 100 Mbit/s till år 2020.
WSP har, på uppdrag av Region Kronoberg, Region Jönköping och Regionförbundet i
Kalmar län, genomfört en kartläggning av investeringsbehoven för
bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen. Kartläggningen redovisas till regionstyrelsen
för information.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), ersättaren Helen
Bengtsson (S) och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Informationsärende - Kartläggning av investeringsbehoven för
bredbandsinfrastruktur i Kronobergs län
 Tjänsteskrivelse - Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg - bredbandskartläggning
 Rapport: Smålandslänen - Kartläggning av investeringsbehov bredbandsinfrastruktur
(WSP)

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK281
Handläggare: Lena Carlborg, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2018-01-23

Regionstyrelsen

Informationsärende - Kartläggning av
investeringsbehoven för bredbandsinfrastruktur i
Smålandslänen

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

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för
Kronobergs län, där målet är att 98 procent av alla hushåll och företag i länet ska
ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s till år 2020.
WSP har, på uppdrag av Region Kronoberg, Region Jönköping och
Regionförbundet i Kalmar län, genomfört en kartläggning av investeringsbehoven
för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen.
Kartläggningen redovisas till regionstyrelsen för information.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg – bredbandskartläggning
beslutsunderlag
Smålandslänen - Kartläggning av investeringsbehov
bredbandsinfrastruktur (WSP)

Sida 1 av 1

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK281
Handläggare: Lena Carlborg, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2018-01-23

Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg bredbandskartläggning
Ärende
Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för
Kronobergs län där målet är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och huvuddelen av de mobila
tjänster som används ska inte hindras av geografiska tekniska begränsningar.
Syftet med Bredbandsstrategin är att ge direktiv, stöd och vägledning i det
strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga det beslutade
bredbandsmålet.
Till styrelsens sammanträde den 20 februari lämnas en kartläggning av
investeringsbehoven i Kronobergs län för att nå målet i den regionala
bredbandsstrategin.
Genomförande
Region Kronoberg och länets kommuner har inom ramen för Kommunalt Forum
enats om att dels ta fram en avsiktsförklaring som syftar till att genom
strukturerad samverkan stimulera investeringar i digital infrastruktur i Kronobergs
län. Regionstyrelsen godkände avsiktsförklaringen för egen del vid sammanträde
den 19 december 2017 och rekommenderade länets kommuner att godkänna
densamma senast den sista januari 2018.
Region Kronoberg ansvarar för att ta fram modellen i dialog med länets
kommuner. Region Kronoberg driver processen tillsammans med länets
kommuner, länsstyrelsen och aktörer på bredbandsmarknaden.
Kartläggning

Region Kronoberg har tillsammans med Region Jönköping och Regionförbundet i
Kalmar län beställt en kartläggning av investeringsbehov för
bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen. WSP genomförde på uppdrag av
regionerna en kartläggning av bredbandsutbyggnaden i området. Förutom att
beskriva nuläget i regionerna kommer även en kostnadsberäkning genomföras.
Kostnadsberäkningen ska visa investeringsbehovet för att nå samtliga bostäder
som ännu inte byggts till eller planeras att byggas till före 2020.
Syftet med kartläggningen är att få en tydlig bild av vilka områden som idag har
blivit erbjudna fiber eller redan byggts till. Målet är att 100 % av bostäderna ska ha
tillgång till fiber. Utifrån kartläggning med PTS grunddata har man tagit fram en
grundkarta där man adderat information om vilka områden som beviljats stöd och
information från kommunerna. Med denna kartläggning kan man också få fram
de områden som är särskilt svåra/dyra för utbyggnad av fast
bredbandsinfrastruktur.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK281
Handläggare: Lena Carlborg, Regionala utvecklingsavdelningen
Datum: 2018-01-23

Nästa steg

Förutom att beskriva nuläget i regionerna kommer även en kostnadsberäkning
genomföras. Kostnadsberäkningen ska visa investeringsbehovet för att nå samtliga
bostäder som ännu inte byggts till eller planeras att byggas till före 2020.
Nästa steg i beredningsprocessen av ärendet är att ta ställning till modell för
utbyggnad av bredband. Modell för utbyggnad har diskuterats vid en rad
workshops tillsammans med berörda aktörer under hösten. Modellen kommer att
diskuteras vid Kommunalt Forum den 21 februari.
När modell för genomförande är fastställd ansvarar Region Kronoberg för
upphandling av utbyggnad.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Regionfullmäktige fastställde i juni 2017 ”Budget för Region Kronoberg” där delar
av investeringsmedel anslås för bredbandsutbyggnad. Totalt för Kronobergs alla
kommuner bedöms investeringskostnaden vara 2,1 miljard till de bostäder som
ännu inte har tillgång till fiber eller bedöms få tillgång till 2020. Det är stor
spridning på hur långt kommunerna har kommit för att uppfylla bredbandsmålet.
Markaryd når efter bedömning till att 91 % av alla bostäder har tillgång till fiber.
Till detta tillkommer stamnät för att nå ut till de accessnät investeringskostnaden
är beräknad på. Totalt för Kronobergs län beräknas detta till 115 miljoner kr.
Kostnadsberäkningen visar det totala investeringsbehovet för att dra fiber till
samtliga bostäder (100 %) som ännu inte byggts till eller planeras byggas till före
2020. Man har räknat med bostäder, d.v.s. både permanenta och fritidshus. Bara 2
kommuner har kommit in med sin planerade utbyggnad fram till år 2020
(Markaryd och Tingsryd). Utbyggnad pågår troligtvis i många kommuner, men
eftersom WSP inte fick in någon information från övriga kommuner i tid så finns
ingen planerad utbyggnad med för dessa.
Regionfullmäktige fastställde i juni 2017 ”Budget för Region Kronoberg” där delar
av investeringsmedel anslås för bredbandsutbyggnad.
Investeringen finansieras delvis av hushållen, aktörerna och Region Kronoberg.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
att notera rapporten till protokollet.

Smålandslänen
-Kartläggning av investeringsbehov
bredbandsinfrastruktur

2017-12-18
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Sammanfattning
Att genomföra en kartläggning över nuläget av tillgången av fiber är en komplex uppgift. Marknaden är
föränderlig och det är mycket data som behövs för att få en bra helhetssyn. Idag drivs utbyggnationen av
fiber av föreningar, marknadsaktörer och kommuner.
Den information som kan inhämtas från PTS över de som har tillgång till fiber visar alla utbyggda
områden som rapporterats in till dem. Detta utgör grunddata i kartläggningen, utöver dessa uppgifter
har även information om vilka som har beviljats stöd från landsbygdsprogrammet inhämtats. Till sist har
även kommunerna kommit in med uppgifter om i vilka områden det redan finns eller kommer att byggas
till före 2020. Dessa områden har subtraherats från kalkylen då de bedöms få tillgång till fiber utan
ytterligare insatser.
Kartläggningen har bedömt investeringskostnader för de återstående områdena och utifrån de
kartunderlag som medföljer rapporten kommer kommunerna och regionerna få en uppfattning om
nuläget och vilka områden som kräver mer insatser. Att ha kartunderlag och uppgifter över nuläget
utgör ett bra underlag för vidare diskussioner med marknadsaktörer och för att söka nya stöd till de mest
svåråtkomliga områdena.
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2

Bakgrund

Regeringen presenterade i mitten av december 2016 en ny bredbandsstrategi som omfattar alla som bor
i Sverige. Tidigare mål som gällde till och med 2020 var att 90 procent skulle ha tillgång till 100 Mbit/s.
Nya målet 2020 är att 95 procent av alla bostäder och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s samt att 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
Regionerna i Smålands län har beställt en kartläggning som ska visa vilka områden som är fibersatta i de
tre län som omfattas dvs Jönköpings län, Kronoborgs län och Kalmars län. Förutom att beskriva nuläget i
regionen ska även en kostnadsberäkning genomföras. Kostnadsberäkningen ska visa investeringsbehovet
för att nå samtliga bostäder som ännu inte byggts till eller planeras att byggas till före 2020.

3 Syfte
Syftet med kartläggningen är att få en tydlig bild av vilka områden som idag har blivit erbjudna fiber eller
redan byggts till. Målet är att 100% av bostäderna ska ha tillgång till fiber. Genom att kartlägga och
beräkna återstående investeringsbehov kan regionen gå vidare för att besluta om lämpliga aktiviteter för
att uppfylla målet.

4 Nätkartläggning-nuläge
En kartläggning av nuläget för fibertillgången har gjorts för att utreda vilka områden som ännu inte blivit
erbjudna eller har fiber. Utifrån detta har det tagits fram en uppskattning av resterande kostnader för att
bygga fiber till de byggnader och bostäder som inte har tillgång eller kommer byggas till före 2020.
Utifrån kartläggning med PTS och grunddata får vi fram en grundkarta där vi adderat information om
vilka områden som beviljats stöd och information från kommunerna.
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5 Kartläggning - metod
Underlag för kartläggningen är följande indata:
·
·
·
·
·
·

Byggnadsytor (by-skiktet) från Lantmäteriets GSD Fastighetskartan 1:10 000
Kommunytor (ak-skiktet) från Lantmäteriets GSD Fastighetskartan 1:10 000
Vägdata från Trafikverkets Nationella vägdatabas (NVDB)
Tätortsytor och Småortsytor från Statistiska centralbyrån
250-metersrutor med utbyggnadsinformation från Post- och Telestyrelsen, 20161001
Indata på permanenta bostäder som kommer byggas före 2020 med bredbandsstöd från
Länsstyrelsen

Mittpunkt används för de byggnadsytor som är klassade som hus alternativt kyrka (DETALJTYP = 'HUS' OR
"DETALJTYP" = 'KYRKA'), alternativt filtrering på byggnadsändamål (ANDAMAL_1) av typen bostad (kod
199, 130-135) enligt produktbeskrivningen för GSD Fastighetskartan:
http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografiskinformation/kartor/produktbeskrivningar/fastshmi.pdf

5.1.1 Urvalsområde – redan utbyggda områden samt områden med planerad
utbyggnad

För att filtrera ut de byggnadspunkter som inte redan har fiberanslutning eller finns i ett område med
redan planerad fiberutbyggnad används information från PTS (vilka byggnadsområden som har tillgång
till fiber idag) samt indata från Länsstyrelsen om vilka permanenta bostäder som har beviljats stödmedel
och kommer byggas före 2020.
Tanken med detta är att skapa områden där det antingen finns tillgång till fiber eller möjligen kan krävas
någon mindre förtätning. En förtätning är något som är väldigt svårt att beräkna då man vet väldigt lite
om exakt hur det ser ut1 i PTS statistikrutor (en sådan ruta är 250 x 250 meter). Dessutom är en
förtätning en väldigt komplex åtgärd även i verkligheten. Därför genereras dessa större områden med
fibertillgång för att skapa en mer lättöverskådlig slutprodukt.

1

För att ta reda på detta måste man få tillgång till dokumentation över fiberinfrastrukturen från samtliga nätägare,
något som tyvärr är mer eller mindre omöjligt
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FMAX är den centrumruta man ser till enligt nedan modell och NMAX är de 8 är de närmaste rutorna
(grannar).
Arbetsgången för att identifiera de områden som idag med största sannolikhet har tillgång till fiber
baseras på variabeln FMAX som är maxvärdet för FIBER_HUS och FIBER_AS 2 inom PTS 250-metersruta,
samt NMAX som är maxvärdet för FMAX inom de 8 närmast belägna 250-metersrutorna:
·
·

·

·

·

UTBYGGT
(FMAX >= 90%) (de som enligt PTS har 90 % eller mer i anslutning)
I HÖG GRAD UTBYGGT
(FMAX >= 50% samt NMAX >= 90%) (om centrumrutan är mer 50% ansluten och grannarna mer
än 90%)
DELVIS UTBYGGT
(FMAX >= 50% samt NMAX < 90%) (om centrumrutan är mer än 50% ansluten och grannarna
mindre än 90%)
alternativt
(FMAX < 50% samt NMAX >= 90%) (om centrumrutan är mindre än 50% ansluten och grannarna
mer än 90%)
EJ UTBYGGT
(FMAX < 50% samt NMAX < 50%) (om centrumrutan är mindre än 50% ansluten och grannarna
mindre än 50%). Endast dessa finns med i investeringsbedömningen

Det slutliga urvalsområdet för att välja de byggnadspunkter som ska vara med i kostnadsberäkningen är
den yta som blir kvar då delar av kommunytan ”subtraherats”, baserat på de PTS-rutor som anger
2

FIBER_HUS = Bostäder med tillgång till fiber, FIBER_AS = Arbetsställen med tillgång till fiber
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fibertillgång (alltså är inte av typen ”EJ UTBYGGT”) samt de permanenta bostäder som ska byggas med
bredbandsstöd. Värt att notera är att vare sig Länsstyrelsens eller PTS indata hanterar fritidsbostäder.

5.2 Nätverk

Ett antal bearbetningssteg sker för att skapa ett nätverk som sedan används för att beräkna kortast väg
för anslutning av fiber till de hus som är med i analysen.
·

Baserat på vägnätet så skapas ett fibernät som kompletteras med ett nätverk ut till
bostadspunkterna

·

Kostnad för förflyttning i nätverket används för att beräkna den ”billigaste” vägen att gå

Komplettering av vägnätverk ut till bostadspunkterna:

Kostnad i nätverket är satt enligt följande, baserat på information i NVDB (Nationell Vägdatabas):
·

Cykelnät, grus => längd*50%*50% (ex: 100m*0,5*0,5=25 m)

·

Cykelnät, belagd => längd*50%*100% (ex: 100m*0,5*1=50 m)

·

Gångnät, grus => längd*50%*50% (ex: 100m*0,5*0,5=25 m)

·

Gångnät, belagd => längd*50%*100% (ex: 100m*0,5*1=50 m)

·

Bilnät, grus => längd*100%*50% (ex: 100m*1*0,5=50 m)

·

Bilnät, belagd => längd*100%*100% (ex: 100m*1*1=100 m)
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Under nätverksanalysen får redan ”traverserad” sträcka kostnaden 0 m, vilket innebär att det alltid är
billigaste att använda de sträckor där man redan har beräknat att ett nät ska byggas.
Ovan bedömningar och beräkningar görs för att skapa en något mer realistisk bild av vilka vägar som kan
vara mest fördelaktiga att lägga nät intill.

5.3 Områdesindelning

Identifiering av områden sker i flera steg:
1. I ett första steg identifieras bebyggelsegrupper med mindre än 600 meter fågelvägen mellan
byggnadspunkterna. Bebyggelsegrupperna ska minst innehålla 5 punkter.
2. Den bostadspunkt som ligger närmast tyngdpunkten i bebyggelsegruppen från första steget
används som startpunkt för att gruppera de bostadspunkter som ligger upp till 900 meter i
kostnadsväg (se tidigare beskrivning av kostnader i nätverksanalysen).
3. De kvarvarande byggnadspunkter ansluts sedan till det område som innefattar den punkt som
har det kortaste avståndet till respektive kvarvarande byggnadspunkt.

5.4 Nätverksanalys

Nätverksanalys sker baserat på framtaget nätverk och per framtaget område/områdesindelning. Ett
stamnät beräknas därefter mellan områdenas nät.
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5.5 Sammanställning av resultat
Antal bostadspunkter, längder efter olika typ av väg summeras per område samt efter om del av
området är klassat som tätort, småort eller landsbygd. Information om tätort och småort hämtas från
Statistiska centralbyrån, övriga områden definieras som landsbygd.
Utifrån detta genereras en kostnadssammanställning för respektive område och kommun.
Områdessammanställning

Markera kostnad högre än:

Ej kostnad för områdesnoder i nräknad

50 000 kr
3169

Kolumntotal:

930 km

283 500 000 kr
Kostnad/hushåll vid anslutninggrad:

Andel schaktmeter baserat på typ

Områdesnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Strategisk
utbyggnad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Antal
adresser
11
12
13
23
8
34
22
59
7
15
10
9
9
21
6

Landsbygd

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tätort

Småort

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Total
schaktmeter
2 035 m
2 951 m
2 297 m
1 644 m
979 m
19 984 m
8 858 m
30 602 m
2 945 m
4 231 m
878 m
5 037 m
2 369 m
8 288 m
1 369 m

Total kostnad

610 000 kr
860 000 kr
700 000 kr
580 000 kr
320 000 kr
5 480 000 kr
2 480 000 kr
8 430 000 kr
830 000 kr
1 220 000 kr
300 000 kr
1 400 000 kr
690 000 kr
2 320 000 kr
410 000 kr

100%

90%

75%

50%

55 500 kr
72 000 kr
54 000 kr
25 500 kr
40 000 kr
161 500 kr
113 000 kr
143 000 kr
119 000 kr
81 500 kr
30 000 kr
156 000 kr
77 000 kr
110 500 kr
68 500 kr

62 000 kr
80 000 kr
60 000 kr
28 500 kr
44 500 kr
179 500 kr
125 500 kr
159 000 kr
132 000 kr
90 500 kr
33 500 kr
173 000 kr
85 500 kr
123 000 kr
76 000 kr

74 000 kr
96 000 kr
72 000 kr
34 000 kr
53 500 kr
215 000 kr
150 500 kr
191 000 kr
158 500 kr
108 500 kr
40 000 kr
207 500 kr
102 500 kr
147 500 kr
91 500 kr

111 000 kr
143 500 kr
108 000 kr
50 500 kr
80 000 kr
322 500 kr
225 500 kr
286 000 kr
237 500 kr
163 000 kr
60 000 kr
311 500 kr
153 500 kr
221 000 kr
137 000 kr

5.6 Kostnader

De kostnader som används bygger på underlag som WSP har kännedom av i samband med
fiberanläggning. Kostnaderna kommer från fiberentreprenörer och dessa utgår från Robust fiber när de
anlägger fiber. Här finns möjlighet att i respektive kommuns kostnadssammanställning lägga in andra
uppgifter och på så sätt generera en ny grundkalkyl. Kostnaden visar kostnaden fram till tomtgräns. I
kartläggningen har kostnad fram till husvägg genererats för att sedan dra av ett schablonbelopp på 4 140
kr för arbeten och material på tomt .
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Kundfiber beräknas från ett markskåp som är den anslutningspunkt som ligger närmast kunden med ett
schablonbelopp på 300 meter. All annan fiber i området beräknas utöver detta som övrig fiber i kalkylen.

5.6.1 Stamnät

Till utredningen bifogas en lista på respektive områdes stamnät för att nå ut till området. I vissa fall finns
redan befintlig infrastruktur i marknadsaktörers eller kommuners ägo. Då det inte går att få in denna
12

information har ett nytt stamnät dragits för att nå alla områden. Dessa finns inte med i grundkalkylen
utan bifogas separat för varje kommun.

5.6.2 Slutlig investeringsbedömning

Den slutliga investeringsbedömningen tas fram i tre steg.
1. Grundkalkylen är den initiala kalkylen som beräknar kostnaden för samtliga bostäder som inte
plockas bort med uppgifter från PTS eller Länsstyrelsen.
2. Utifrån grundkalkylen och kartunderlaget plockas även de bostäder (fritidsbostäder) och
investeringskostnader som antas omfattas av bredbandsstödet projektområde bort från
grundkalkylen.
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Ex. i detta fall bedöms samtliga fritidsboenden i område 360 omfattas av det stödfinansierade
projektet, vilket leder till att 100 % av de genererade kostnaderna subtraheras från grundkalkylen. I
område 346 bedöms 50 % av omfattas av bredbandsstödet och därmed subtraheras 50 % från
grundkalkylen för detta område.
3. I ett nästa steg har kommunerna fått ta del av kartunderlaget och ombetts ringa in vilka områden
som kommer byggas före 2020 eller redan har byggts utan att ännu har rapporterats in till PTS. Dessa
områden har subtraherats från grundkalkylen enligt samma principer som ovan dvs procentuell
bedömning av områdets yta.
Genom att subtrahera kommunernas information samt investeringskostnader för fritidshus som
bedöms ingå i projekt med bredbandsstöd tas en slutlig investeringsbedömning för respektive
kommun fram.

5.7 Felkällor:
·

Ingen hänsyn tas idag av korsande vattenområden. Kartläggningen är gjord så varje enskild
anslutning korsar vattenområde. Vid senare projektering normalt en sjökabel alternativ trådlös
fast anslutning/-ar. Ingen hänsyn tagen till ex. strandskydd eller behov av särskilda anordningar
att förankra ex. sjökabel eller installationer för trådlösa alternativ.

·

PTS data (rutorna nedan) är baserad på uppgifter från nätägare och är inte alltid en helt korrekt
bild av verkligheten. Därför är det ibland svårt att avgöra vilka byggnader som bör tas med eller
plockas bort från analysen.
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·

Indata från Länsstyrelsen visar endast vilka permanenta bostäder som omfattas i projektstöd.
Kostnader för fritidsboenden genereras i grundkalkylen och de kostnader i ett senare led som
subtraheras är utifrån en manuell bedömning.

·

Kommunerna saknar ofta fullständig information om vilka projekt som pågår eller kommer
byggas före 2020. Då det är många aktörer inblandade och mycket aktivitet som pågår är det
svårt att få en uppdaterad nulägesbild.
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6 Kommuninformation
I rapporten presenteras varje kommun. Det som anges är:
·
·

Antal bostäder som finns i respektive kommun, både fritids och permanentboende.
Total investeringskostnad för dessa och antal schaktmeter, uppgifterna baseras på
grundkalkylen.

6.1 Investeringsbedömning-grundkalkyl och stödfinansierade områden
·

·

Om kommunen omfattas av områden med bredbandsstöd anges vilka områden detta gäller för
och även hur många bostäder och vilken investeringskostnad som subtraheras från
grundkalkylen.
Efter att stödområdena bedömts och subtraherats från grundkalkylen beräknas kostnader för att
100%, 95 % och 90 % ska få tillgång till fiber.
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
100
200

Totalkostnad
250 000 000
225 660 000
192 630 000

Snittkostnad
78 989
75 051
67 625

Att investeringsbedömningen genomförs på de olika procentsatserna efter att stödområden
subtraherats men före kommunens information beror på den låga svarsfrekvensen från
kommunerna och att respektive kommun ska hanteras på likartat sätt.

6.2 Kommunens information -slutgiltig kalkyl
Den totala investeringskostnaden för de bostäder som ännu inte har tillgång till fiber eller inte bedöms
byggas till före 2020 enligt Länsstyrelsens och kommunernas uppgifter.

Grundkalkyl
290 000 000
Stödområden
40 000 000
Kommunens info 50 000 000
Totalt
200 000 000
I detta exempel bedöms de bostäder (fritidsbostäder) som finns i områden som kommer byggas med
bredbandsstöd ha en investeringskostnad på 40 000 tkr.
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Efter kommunens information har även områden till en investeringskostnad på 50 000tkr subtraheras
från kalkylen. Dessa områden är då de som kommunen redan har byggt till men som ej rapporterats till
PTS eller de som kommunen bedömer är byggda till 2020.

7 Kronobergs län-Resultat av kartläggningen
7.1 Alvesta
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Totalt i Alvesta finns 8 382 bostäder, varav 4 622 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 97 områden, investeringskostnaden är 314 600 tkr för att nå samtliga bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 020 km och då ansluts samtliga 3 760 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är ca 83 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 495

Tätort
1 108

Småort
157

Investeringsbedömning
I kommunen pågår inga projekt med bredbandsstöd.
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
202
376

Totalkostnad
314 600 000
278 190 000
250 370 000

Snittkostnad
83 670
77 881
73 986

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Grundkalkyl
314 600 000
Stödområden
0
Kommunens info
0
Totalt
314 600 000
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7.2 Lessebo

Totalt i Lessebo finns 3 685 bostäder, varav 2 518 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 35 områden, investeringskostnaden är 100 000 tkr för att nå samtliga
bostäder som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 316 km och då ansluts samtliga 1 167 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är ca 85 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
754

Tätort
413

Småort
0
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Investeringsbedömning
I kommunen pågår inga projekt med bredbandsstöd.
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
73
116

Totalkostnad
100 000 000
83 290 000
76 050 000

Snittkostnad
85 690
75 127
72 408

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Grundkalkyl
100 000 000
Stödområden
0
Kommunens info
0
Totalt
100 000 000
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7.3 Ljungby

Totalt i Ljungby finns 12 921 bostäder, varav 6 208 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 199 områden, investeringskostnaden är 499 300 tkr för att nå samtliga
bostäder som inte enligt PTS-kartan har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 622 km och då ansluts 6 713 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för att
bostäder är 74 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
4 861

Tätort
1 595

Småort
257

Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
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Områden med
beviljat
bredbandsstöd
58
60
62
83
154
157
159
164
167
172
177

178
179
180
184
188
189
190
192
194
196
197

Totalt 606 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden
är 68 411 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
277
611

Totalkostnad
430 889 000
390 800 000
347 220 000

Snittkostnad
70 557
67 360
63 173

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Grundkalkyl
Stödområden
Kommunens info
Totalt

499 300 000
68 411 000
0
430 889 000
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7.4 Markaryd

Totalt i Markaryd finns 5 113 bostäder, varav 3 862 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 65 områden, Investeringskostnaden är142 400 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 482 km och då ansluts samtliga 1 251 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 114 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1142

Tätort
60

Småort
49
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Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:

Områden med beviljat
bredbandsstöd
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
41

Totalt 594 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden
är 83 345 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats
Ej anslutna
Utbyggnad
bostäder
Totalkostnad Snittkostnad
100%
0
59 055 000
89 886
95%
36
54 080 000
86 646
90%
75
47 990 000
81 160

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

Kommun svar, planerad
utbyggnation
3
9
19
28
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36
40
48
50
53
58
59
65

Dessa områden omfattar totalt 196 bostäder till en kostnad om 17 915 tkr.
Utifrån kommunens information kan vi se att endast områdena i Norra Markaryds förening återstår. Vi
justerar därför kalkylen enligt nedan:
Grundkalkyl
142 400 000
Stödområden
83 345 000
Kommunens info 17 915 000
Totalt
41 140 000
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7.5 Tingsryd

Totalt i Tingsryd finns 7 859 bostäder, varav 3 865 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 96 områden, investeringskostnaden är 370 500 tkr för att nå alla bostäder som
inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 211 km. med denna utbyggnation kommer man nå 3 994 adresser. Genomsnittlig
investeringskostnad är 93 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 578

Tätort
1 210

Småort
206

Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
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Områden med beviljat bredbandsstöd
83
85
91

Dessa områden omfattar 232 bostäder till en kostnad på 18 790 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
151
386

Totalkostnad
351 710 000
322 720 000
282 630 000

Snittkostnad
93 490
90 299
83 475

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.
Områden är:
Kommunens info
6
10
13
15
18
21
24
25
34
Dessa områden omfattar 189 bostäder till en kostnad av 15 000 tkr.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
370 500 000
Stödområden
18 790 000
Kommunens info 15 000 000
Totalt
336 710 000
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7.6 Uppvidinge

Totalt i Uppvidinge finns 5 148 bostäder, varav 2 354 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 76 områden, investeringskostnaden är 242 600 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 782km och då ansluts samtliga 2 794 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för att
nå dessa bostäder är 87 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 632

Tätort
1 126

Småort
36
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Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
15
18
19
21
22
23
24
26
28
30
32
34
Dessa områden omfattar totalt 224 bostäder till en kostnad om 32 367 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
Utbyggnad
bostäder
Totalkostnad Snittkostnad
100%
0 210 233 000
81 803
95%
194 179 780 000
73 635
90%
262 161 760 000
69 935

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
242 600 000
Stödområden
32 367 000
Kommunens info
0
Totalt
210 233 000
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7.7 Växjö

Totalt i Växjö finns 23 350 bostäder, varav 18 198 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 150 områden, investeringskostnaden är 443 800 tkr för att nå alla bostäder
som inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 451 km då ansluts samtliga 5 152 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är 86
tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
3 239

Tätort
1 778

Småort
135
30

Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
67
146
79
148
80
149
138
150
Dessa områden omfattar 175 bostäder till en kostnad på 32 868 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
223
502

Totalkostnad
410 932 000
361 220 000
303 260 000

Snittkostnad
82 566
76 398
67 703

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
443 800 000
Stödområden
32 868 000
Kommunens info
0
Totalt
410 932 000
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7.8 Älmhult

Totalt i Älmhult finns 7 362 bostäder, varav 4 197 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 83 områden, investeringskostnaden är på 277 200 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 909 km då ansluts samtliga 3165 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för att nå
dessa bostäder är 88 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 286

Tätort
733

Småort
146

Investeringsbedömning
Kommunen har inga bredbandsstöd.
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Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
124
305

Totalkostnad
277 200 000
252 860 000
219 830 000

Snittkostnad
87 583
84 097
77 174

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
277 200 000
Stödområden
0
Kommunens info
0
Totalt
277 200 000

7.9 Kronoberg- total

Totalt för Kronobergs alla kommuner bedöms investeringskostnaden vara 2,1 miljard till de bostäder
som ännu inte har tillgång till fiber eller bedöms få tillgång till 2020.
Hushåll km
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult
Totalt

3760
1167
6713
1251
3994
2794
5152
3165
27996

Totalt
1020
316
1622
482
1211
782
1451
909
7793

Stödområden
314 600 000
100 000 000
499 300 000
142 400 000
370 500 000
242 600 000
443 800 000
277 200 000
2 390 400 000

Kommun info
0
0

68 411 000
83 345 000
18 790 000
32 367 000
32 868 000
0
235 781 000

17 915 000
15 000 000

32 915 000

Totalt kvar
314 600 000
100 000 000
430 889 000
41 140 000
336 710 000
210 233 000
410 932 000
277 200 000
2 121 704 000

Det är stor spridning på hur långt kommunerna har kommit för att uppfylla bredbandsmålet. Markaryd
når efter bedömning till att 91 % av alla bostäder har tillgång till fiber.
Till detta tillkommer stamnät för att nå ut till de accessnät investeringskostnaden är beräknad på. Totalt
för Kronobergs län beräknas detta till 115 miljoner kr.
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Kommun
Alvesta
Lessebo
Ljungby
Markaryd
Tingsryd
Uppvidinge
Växjö
Älmhult

Tillgång till fiber,
PTS och
bredbandsstöd

55%
68%
48%
76%
49%
46%
78%
57%

Tillgång till fiber,
bredbandsstöd
och kommuninfo

55%
68%
53%
91%
55%
50%
79%
57%

Tabellen ovan visar i första kolumnen tillgången till fiber efter att både PTS ansökningskarta 2016 och
permanenta hushåll i stödfinansierade områden tagits hänsyn till. I den andra kolumnen har även de
områden som har fritidshus i stödfinansierade områden och den information som mottagits från
kommunerna beaktats.
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8 Kalmars län
8.1 Borgholm
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Totalt i Borgholm finns 15 441 bostäder, varav 3 078 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 97 områden, investeringskostnaden är på 437 200 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 086 km då ansluts samtliga 12 363 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för att
nå dessa bostäder är 35 tkr/bostäder.

Fördelning av bostäder:
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Landsbygd
7 714

Tätort
2 073

Småort
2 576

Investeringsbedömning
Kommunen har inga bredbandsstöd.
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
623
1 310

Totalkostnad
437 200 000
395 910 000
363 730 000

Snittkostnad
35 364
33 709
32 690

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
437 200 000
Stödområden
0
Kommunens info
0
Totalt
437 200 000
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8.2 Emmaboda

Totalt i Emmaboda finns 4 984 bostäder, varav 2 458 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 126 områden, investeringskostnaden är 184 400 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 588 km och då ansluts samtliga 2 526 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 73 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 880

Tätort
576

Småort
70

Investeringsbedömning
I kommunen pågår inga projekt med landsbygdsstöd:
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Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
126
250

Totalkostnad
184 400 000
160 970 000
144 030 000

Snittkostnad
73 001
67 079
63 354

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
184 400 000
Stödområden
0
Kommunens info
0
Totalt
184 400 000
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8.3 Hultsfred

Totalt i Hultsfred finns 8 158 bostäder, varav 4 989 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 116 områden, investeringskostnaden är 283 500 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 930 km och då ansluts samtliga 3 169 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 89 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 476

Tätort
687

Småort
6

Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
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Områden med beviljat
bredbandsstöd
79
Detta område omfattar totalt 14 bostäder till en kostnad om 3 680 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
150
318

Totalkostnad
279 820 000
248 780 000
221 210 000

Snittkostnad
88 691
83 003
77 905

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

Kommun svar, planerad
utbyggnation
46
47
51
55
57
58
59
61
66
68
85

Dessa områden omfattar 262 bostäder till en kostnad av 15 542 tkr.

Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
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Grundkalkyl
283 500 000
Stödområden
3 680 000
Kommunens info 15 542 500
Totalt
264 277 500

8.4 Högsby

Totalt i Högsby finns 4 138 bostäder, varav 1 297 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 67 områden, investeringskostnaden är 197 200 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 616 km och då ansluts samtliga 2 841 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 69 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 747

Tätort
943

Småort
151
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Investeringsbedömning
I kommunen pågår inga projekt med landsbygdsstöd:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
165
310

Totalkostnad
197 200 000
166 630 000
146 430 000

Snittkostnad
69 412
61 739
57 269

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
197 200 000
Stödområden
0
Kommunens info
0
Totalt
197 200 000
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8.5 Kalmar

Totalt i Kalmar finns 18 870 bostäder, varav 13 824 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 155 områden, investeringskostnaden är 304 000 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 879 km och då ansluts samtliga 5 046 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 60 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 476

Tätort
687

Småort
6

Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
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Områden med beviljat
bredbandsstöd
102
119
122
127
135
140
146

Dessa områden omfattar totalt 128 bostäder till en kostnad om 18 509 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
298
493

Snittkostnad
58 050
55 219
51 069

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

Kommun svar, planerad
utbyggnation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20

30
32
34
40
43
43
45
40
56
97
99
143
144
147
148
152
153
45

24
25
26
28
Totalt bedöms 1735 bostäder omfattas till en investeringskostnad på 75 645 tkr.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
304 000 000
Stödområden
18 509 000
Kommunens info 75 645 000
Totalt
209 846 000
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8.6 Mönsterås

Totalt i Mönsterås finns 6 775 bostäder, varav 3 588 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 75 områden, investeringskostnaden är 176 900 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 487 km och då ansluts samtliga 3 187 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 56 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 501

Tätort
1 257

Småort
429
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Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
74
75

Dessa områden omfattar totalt 3 bostäder till en kostnad om 63 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
151
319

Totalkostnad
176 297 000
146 400 000
125 080 000

Snittkostnad
55 370
48 400
43 649

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
176 900 000
Stödområden
603 000
Kommunens info
0
Totalt
176 297 000
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8.7 Mörbylånga

Totalt i Mörbylånga finns 10 458 bostäder, varav 3 987 har tillgång till fiber.
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Kommunen har delats in i 106 områden, investeringskostnaden är 220 200 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 479 km och då ansluts samtliga 6471 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för att
nå dessa bostäder är 34 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 946

Tätort
2 536

Småort
989

Investeringsbedömning
I kommunen pågår inga projekt med bredbandsstöd.
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
325
648

Totalkostnad
220 200 000
196 450 000
181 520 000

Snittkostnad
34 029
31 956
31 168

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

Kommun svar, planerad
utbyggnation
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
13
14
15
16
18
20
21
22

43
44
45
46
47
48
49
51
53
55
61
62
63
64
70
71
73
76
77
50

24
25
27
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42

78
80
81
84
85
86
88
95
97
103
105
106

Totalt bedöms 5 060 bostäder ingå till en investeringskostnad på 174 220 tkr.
Grundkalkyl
220 200 000
Stödområden
0
Kommunens info 174 220 000
Totalt
45 980 000
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8.8 Nybro

Totalt i Nybro finns 8 200 bostäder, varav 5 494 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 56 områden, investeringskostnaden är 252 800 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 808 km och då ansluts samtliga 2 706 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 93 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 311

Tätort
1 276

Småort
119

Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
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Områden med beviljat
bredbandsstöd
1
37
3
38
4
39
6
40
7
41
9
42
11
43
13
44
14
45
15
47
16
48
17
50
23
56
25
27
32
33
35

Dessa områden omfattar totalt 1 800 bostäder till en kostnad på 184 798 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
46
92

Totalkostnad
68 002 000
64 009 800
60 017 600

Snittkostnad
75 726
75 032
74 261

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
252 800 000
Stödområden
184 798 000
Kommunens info
0
Totalt
68 002 000
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8.9 Oskarshamn

Totalt i Oskarshamn finns 10 512 bostäder, varav 7 206 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 97 områden, investeringskostnaden är 383 800 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 297 km och då ansluts samtliga 3 306 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 116 tkr/bostäder.
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Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 711

Tätort
429

Småort
166

Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
4
10
17
27
30
84
48

Dessa områden omfattar totalt 440 bostäder till en kostnad om 91 052 tkr.

Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
152
298

Totalkostnad
292 748 000
271 477 520
216 700 000

Snittkostnad
102 110
99 674
83 982

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

Kommun svar, planerad
utbyggnation
2
3
4
10
17

55

27
38
84

Totalt omfattas 180 bostäder till en investeringskostnad på 11 824 tkr. Områdena 17 och 84 har redan
exkluderats ur kalkylen då de bedöms omfattas av bredbandsstöd.

Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
Stödområden
Kommunens info
Totalt

383 800 000
91 052 000
11 824 000
280 924 000
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8.10 Torsås

Totalt i Torsås finns 4 850 bostäder, varav 1 675 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 99 områden, investeringskostnaden är 148 300 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 430 km och då ansluts samtliga 3 175 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 47 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 495

Tätort
181

Småort
499
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Investeringsbedömning
I kommunen pågår inga projekt med landsbygdsstöd:

Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
157
319

Totalkostnad
148 300 000
132 160 000
119 480 000

Snittkostnad
46 709
43 816
41 813

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
148 300 000
Stödområden
0
Kommunens info
0
Totalt
148 300 000
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8.11 Vimmerby

Totalt i Vimmerby finns 7 845 bostäder, varav 4 933 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 100 områden, investeringskostnaden är 331 900 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 126 km och då ansluts samtliga 2 912 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad för
att nå dessa bostäder är 114 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 471

Tätort
440

Småort
1

Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
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Områden med beviljat
bredbandsstöd
5
85
38
87
42
92
48
93
57
94
64
95
72
96
76
97
78
99
81
49
82
83

Dessa områden omfattar totalt 560 bostäder till en kostnad på 97 180 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
111
236

Totalkostnad
234 720 000
217 684 000
198 518 500

Snittkostnad
99 754
97 383
93 743

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.

Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
331 900 000
Stödområden
97 180 000
Kommunens info
0
Totalt
234 720 000
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8.12 Västervik

Totalt i Västervik finns 18 821 bostäder, varav 7 819 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 249 områden, investeringskostnaden är 921 300 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 3 048 km och då ansluts samtliga 11 002 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad
för att nå dessa bostäder är 84 tkr/bostäder.
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Fördelning av bostäder:
Landsbygd
7 766

Tätort
2 531

Småort
705

Investeringsbedömning
I kommunen pågår följande projekt med landsbygdsstöd:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
128
65
129
82
140
83
141
91
149
93
172
97
180
111
181
118
155
120
123

Dessa områden omfattar totalt 630 bostäder till en kostnad på 50 792 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
501
1 011

Totalkostnad
870 508 000
822 929 000
771 170 000

Snittkostnad
83 912
83 501
82 596

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga kalkyl är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
921 300 000
Stödområden
50 792 000
Kommunens info
0
Totalt
870 508 000
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8.13 Kalmar –total
Totalt för Kalmars alla kommuner bedöms investeringskostnaden vara 3,1 miljard till de bostäder som
ännu inte har tillgång till fiber eller bedöms få tillgång till 2020.
Kommun
Borgholm

Emmaboda
Hultsfred

Högsby
Kalmar

Mönsterås
Mörbylånga

Nybro
Oskarshamn

Torsås
Vimmerby
Västervik

Total

Hushåll
km
12363
2526
3169
2841
5046
3187
6471
2706
3306
3175
2912
11002

58704

Totalt

1086
588
930
616
879
487
479
808
1297
430
1126
3048

437 200 000
184 400 000
283 500 000
197 200 000
304 000 000
176 900 000
220 200 000
252 800 000
383 800 000
148 300 000
331 900 000
921 300 000

11776

3 841 500 000

Stödområden Kommuninfo
Totalt kvar
0
0 kr
437 200 000
0
0 kr
184 400 000
3 680 000
15 542 500 kr
264 277 500
0
0 kr
197 200 000
18 509 000
75 645 000 kr
209 846 000
603 000
0 kr
176 297 000
0
174 220 000 kr
45 980 000
184 798 000
0 kr
68 002 000
91 052 000
11 824 000 kr
280 924 000
0
0 kr
148 300 000
97 180 000
0 kr
234 720 000
50 792 000
0 kr
870 508 000

446 614 000

277 231 500 kr 3 117 654 500

Till detta tillkommer stamnät för att nå ut till de accessnät investeringskostnaden är beräknad på. Totalt
för Kalmars län beräknas detta till 195 miljoner kr.

Det är stor spridning på hur långt kommunerna har kommit för att uppfylla bredbandsmålet. Nybro når
tex efter bedömning till att 89 % av alla bostäder har tillgång till fiber medan andra kommuner ligger
lägre.

Kommun
Borgholm

Emmaboda
Hultsfred

Högsby
Kalmar

Mönsterås
Mörbylånga

Nybro
Oskarshamn

Torsås
Vimmerby
Västervik

Tillgång till fiber,
Tillgång till
fiber, PTS och bredbandsstöd
bredbandsstöd och kommuninfo
39%
20%
20%
49%
49%
65%
61%
31%
31%
83%
73%
53%
53%
87%
38%
89%
69%
74%
35%
35%
63%
70%
42%
45%

Tabellen ovan visar i första kolumnen tillgången till fiber efter att både PTS ansökningskarta 2016 och
permanenta hushåll i stödfinansierade områden tagits hänsyn till. I den andra kolumnen har även de
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områden som har fritidshus i stödfinansierade områden och den information som mottagits från
kommunerna beaktats.

9 Jönköpings län
9.1 Aneby

Totalt i Aneby finns 3 548 bostäder, varav 2 148 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 32 områden, investeringskostnaden är 142 400 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 476 km och då ansluts samtliga 1400 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är
119 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
802

Tätort
593

Småort
5
64

Investeringskostnad
I kommunen pågår även flera projekt som finansieras med bredbandsstöd. Dessa områden är:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
13
25
15
26
16
28
17
29
18
30
19
31
21
32
23

Totalt 348 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden
är 47 416 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
56
111

Totalkostnad
94 984 000
86 889 333
78 956 560

Snittkostnad
90 289
86 941
83 393

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

Kommun svar, planerad
utbyggnation
8
11
14

Totalt omfattas 467 bostäder till en investeringskostnad på 14 920 tkr.

Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
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Grundkalkyl
142 400 000
Stödområden
47 416 000
Kommunens info 14 920 000
Totalt
80 064 000

9.2 Eksjö

Totalt i Eksjö finns 7 630 bostäder, varav 4 645 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 107 områden, investeringskostnaden är 245 200 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 791 km och då ansluts samtliga 2 985 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är 82
tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 022

Tätort
809

Småort
154
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Investeringsbedömning
I kommunen pågår inga projekt som finansieras med bredbandsstöd.
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
160
300

Totalkostnad
245 200 000
214 570 000
193 470 000

Snittkostnad
82 144
75 666
72 016

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
245 200 000
Stödområden
0
Kommunens info
0
Totalt
245 200 000
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9.3 Gislaved

Totalt i Gislaved finns 11 342 bostäder, varav 7 366 har tillgång till fiber.
68

Kommunen har delats in i 164 områden, investeringskostnaden är 318 100 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 014 km och då ansluts samtliga 3 976 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är
80 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 708

Tätort
1 130

Småort
138

Investeringsbedömning
I kommunen pågår flera projekt som finansieras med bredbandsstöd. Dessa är:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
49
83
64
98
68
111
121

Totalt 253 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden
är 31 178 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
204
367

Totalkostnad
286 922 000
256 990 000
223 800 000

Snittkostnad
77 067
72 661
66 792

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

Kommun svar, planerad
utbyggnation
1
50
2
69

69

3
4
5
6
8
9
10
18
21
22
27
37
39
45

75
91
92
110
113
119
120
122
125
129
132
141
147
153

Totalt beräknas 1100 bostäder byggas till, investeringskostnaden beräknas till 53 757 tkr.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
318 100 000
Stödområden
31 178 000
Kommunens info 53 757 000
Totalt
233 165 000

Kommunen beskriver även att det finns flera fiberföreningar som hitintills inte fått bidrag. Eventuellt
kommer utbyggnation ske före 2020 även utan bidrag i vissa av områdena.
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9.4 Gnosjö

Totalt i Gnosjö finns 3 840 bostäder, varav 2 524 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 53 områden, investeringskostnaden är 104 200 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 337 km och då ansluts samtliga 1 316 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är 79
tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 100

Tätort
89

Småort
127
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Investering bedömning
I kommunen pågår flera projekt som finansieras med bredbandsstöd. Dessa är:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
28
33

Totalt 17 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden är
1 572 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
70
150

Totalkostnad
102 628 000
94 960 000
93 185 000

Snittkostnad
79 005
76 950
79 707

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
104 200 000
Stödområden
1 572 000
Kommunens info
0
Totalt
102 628 000
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9.5 Habo

Totalt i Habo finns 4 643 bostäder, varav 2 209 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 63 områden, investeringskostnaden är 130 100 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 374 km och då ansluts samtliga 2 434 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är 53
tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 519

Tätort
720

Småort
195
73

Investeringsbedömning
I kommunen pågår ett projekt som finansieras med bredbandsstöd. Detta är:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
1

Totalt 10 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden är
640 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
130
245

Totalkostnad
129 460 000
114 260 000
104 230 000

Snittkostnad
53 430
49 638
47 797

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
130 100 000
Stödområden
640 000
Kommunens info
0
Totalt
129 460 000
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9.6 Jönköping

Totalt i Jönköping finns 30 878 bostäder, varav 20 800 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 158 områden, investeringskostnaden är 581 300 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 596 km och då ansluts samtliga 10 078 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är
58 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
4 054

Tätort
5 216

Småort
808

Investeringsbedömning
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I kommunen pågår flera projekt som finansieras med bredbandsstöd. Dessa är:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
79
10
84
15
86
19
88
21
89
24
90
35
93
41
95
52
96
54
98
55
99
57
100
60
103
61
106
62
114
72

Totalt 1 481 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa
områden är 178 194 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
413
825

Totalkostnad
403 106 000
384 114 500
365 123 000

Snittkostnad
46 889
47 032
47 190

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

76

Kommun svar, planerad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
20
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
53
56
58
59
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
85
87
91
92
94
97
101

102
104
105
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Totalt beräknas 8 598 bostäder byggas till, investeringskostnaden beräknas till 403 106 tkr.

Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
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Grundkalkyl
581 300 000
Stödområden
178 194 000
Kommunens info 403 106 000
Totalt
0

9.7 Mullsjö

Totalt i Mullsjö finns 3 572 bostäder, varav 2 350 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 54 områden, investeringskostnaden är 81 600 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 262 km och då ansluts samtliga 1 222 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är 67
tkr/bostäder.
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Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 114

Tätort
108

Småort
0

Investeringsbedömning
I kommunen pågår flera projekt som finansieras med bredbandsstöd. Dessa är:
Områden med beviljat
bredbandsstöd
1
2

Totalt 8 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden är
824 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Utbyggnad

Ej anslutna
bostäder
100%
0
95%
56
90%
119

Totalkostnad
80 776 000
79 658 400
61 250 000

Snittkostnad
66 537
69 070
56 059

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
81 600 000
Stödområden
824 000
Kommunens info
0
Totalt
80 776 000
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9.8 Nässjö

Totalt i Nässjö finns 10 891 bostäder, varav 4 939 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 161 områden, investeringskostnaden är 334 700 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 991 km och då ansluts samtliga 5 952 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är 56
tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
3 218

Tätort
2 516

Småort
218

Investeringsbedömning
I kommunen pågår ett projekt som finansieras med bredbandsstöd. Detta är:

80

Områden med beviljat
bredbandsstöd
51

Totalt 9 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden är
1 118 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
299
590

Totalkostnad
333 582 000
289 780 000
252 870 000

Snittkostnad
56 130
51 326
47 277

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.

Kommunens svar, planerad utbyggnad

2
5
6
8
9
13
14
15
16
17
21
25
28
29
35
37
38

41
46
47
51
52
53
54
55
56
57
59
60
62
64
68
73
74

78
79
86
88
90
96
100
102
103
113
122
127
134
139
142
143
145

146
148
153
159
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Totalt beräknas 2 700 bostäder byggas till, investeringskostnaden beräknas till 139 479 tkr.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
334 700 000
Stödområden
1 118 000
Kommunens info 139 479 000
Totalt
194 103 000

9.9 Sävsjö

Totalt i Sävsjö finns 5 232 bostäder, varav 3 055 har tillgång till fiber.
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Kommunen har delats in i 71 områden, investeringskostnaden är 204 600 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 671 km och då ansluts samtliga 2 177 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är 94
tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 526

Tätort
592

Småort
59

Investeringsbedömning
I kommunen pågår inga projekt som finansieras med bredbandsstöd.
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
99
231

Totalkostnad
204 600 000
182 980 000
159 360 000

Snittkostnad
93 983
88 475
81 335

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden för att vi
skulle ta bort investeringskostnaderna i områden som kommer byggas före 2020.

Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
204 600 000
Stödområden
0
Kommunens info
0
Totalt
204 600 000

Kommunens svar är Småort och tätort är klart, endast förtätningar som pågår, stamnät och noder är
klart.
Landsbygd återstår ett tiotal mindre projekt (25-40 anslutningar i varje) som är projekterat åren 20182020.
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9.10 Tranås

Totalt i Tranås finns 5 789 bostäder, varav 4 179 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 64 områden, investeringskostnaden är 140 900 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 458 km och då ansluts samtliga 1 610 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är 87
tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
1 198

Tätort
377

Småort
35

Investeringskostnad
I kommunen pågår flera projekt som finansieras med bredbandsstöd. Dessa är:
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Områden med beviljat
bredbandsstöd
1
2
11

Totalt 8 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden är
1 045 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
80
166

Totalkostnad
139 855 000
129 060 000
113 340 000

Snittkostnad
87 300
84 802
78 610

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
140 900 000
Stödområden
1 045 000
Kommunens info
0
Totalt
139 855 000
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9.11 Vaggeryd

Totalt i Vaggeryd finns 5 658 bostäder, varav 4 583 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 22 områden, investeringskostnaden är 174 400 tkr för att nå alla bostäder som
enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 592 km och då ansluts samtliga 1 075 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är
162 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
715

Tätort
355

Småort
5

Investeringsbedömning
I kommunen pågår ett projekt som finansieras med bredbandsstöd. Detta är:
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Områden med beviljat
bredbandsstöd
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10

Totalt 875 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för dessa områden
är 148 340 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
13
26

Totalkostnad
26 060 000
24 254 400
22 448 800

Snittkostnad
130 300
127 655
124 716

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Vi har inte
mottagit någon information varför vår slutliga tabell är oförändrad för investeringskostnader.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
174 400 000
Stödområden
148 340 000
Kommunens info
0
Totalt
26 060 000
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9.12 Vetlanda

Totalt i Vetlanda finns 12 288 bostäder, varav 6 309 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 196 områden, investeringskostnaden är 450 300 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 439 km och då ansluts samtliga 5 979 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är
75 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
3 864

Tätort
2031

Småort
84

Investeringsbedömning
I kommunen pågår inga projekt som finansieras med bredbandsstöd.
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Ej anslutna
bostäder

Utbyggnad
100%
95%
90%

0
291
592

Totalkostnad
450 300 000
395 340 000
348 200 000

Snittkostnad
75 314
69 601
64 708

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden. Kommunen
har flera områden som kommer ha tillgång till fiber före 2020.
Kommun svar, planerad
utbyggnation
1
2
3
4
5
6
8
9
12
70
73
77
80
82
83

84
99
103
104
105
106
110
114
116
117
123
133
142
162
182

Detta bedöms ge 1155 bostäder tillgång till fiber till en kostnad på 56 677 tkr.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
450 300 000
Stödområden
0
Kommunens info 56 677 500
Totalt
393 622 500
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9.13 Värnamo

Totalt i Värnamo finns 11 720 bostäder, varav 9 056 har tillgång till fiber.
Kommunen har delats in i 132 områden, investeringskostnaden är 332 300 tkr för att nå alla bostäder
som enligt PTS-kartan inte har tillgång på fiber.
Totalsträckan är 1 142 km och då ansluts samtliga 2 664 adresser. Genomsnittlig investeringskostnad är
124 tkr/bostäder.
Fördelning av bostäder:
Landsbygd
2 574

Tätort
66

Småort
24

Investeringsbedömning
I kommunen pågår ett projekt som finansieras med bredbandsstöd. Detta är:
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Områden med beviljat
bredbandsstöd
125

Totalt 2 bostäder finns inom områden med beviljat stöd. Investeringskostnaderna för detta område är
294 tkr.
Investeringskostnad efter att stödområden subtraherats:
Ej anslutna
Utbyggnad
bostäder
Totalkostnad Snittkostnad
100%
0 332 006 000
124 721
95%
108 309 870 000
122 532
90%
266 279 610 000
116 708

Kommunens information och slutlig investeringsbedömning
Under oktober månad fick kommunen kartunderlagen för påsyn och justering av områden.
Kommunens svar är att samtliga permanenta bostäder kommer att få tillgång till fiber och de
fritidsboende som är kommersiellt gångbara. Alla områden var därmed lösta.
Utifrån detta får vi fram följande kalkyl:
Grundkalkyl
332 300 000
Stödområden
294 000
Kommunens info 332 006 000
Totalt
0
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9.14 Jönköping-total
Totalt för Jönköpings alla kommuner bedöms investeringskostnaden vara 1,8 miljarder till de bostäder
som ännu inte har tillgång till fiber eller bedöms få tillgång till 2020.

Hushåll
Aneby

Eksjö
Gislaved

Gnosjö
Habo

Jönköping
Mullsjö

Nässjö
Sävsjö

Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo
Total

km

Totalt

1400
2985
3976
1316
2434
10078
1222
5952
2177
1610
1075
5979
2664

476
791
1014
337
374
1596
262
991
671
458
592
1439
1142

42868

10145

Stödområden
142 400 000
245 200 000
318 100 000
104 200 000
130 100 000
581 300 000
81 600 000
334 700 000
204 600 000
140 900 000
174 400 000
450 300 000
332 300 000

3 240 100 000 kr

47 416 000 kr
0 kr
31 178 000 kr
1 572 000 kr
640 000 kr
178 194 000 kr
824 000 kr
1 118 000 kr
0 kr
1 045 000 kr
148 340 000 kr
0 kr
294 000 kr

Kommuninfo

Totalt kvar

14 920 000 kr
0 kr
53 757 000 kr
0 kr
0 kr
403 106 000 kr
0 kr
139 479 000 kr
0 kr
0 kr
0 kr
56 677 500 kr
332 006 000 kr

80 064 000 kr
245 200 000 kr
233 165 000 kr
102 628 000 kr
129 460 000 kr
0 kr
80 776 000 kr
194 103 000 kr
204 600 000 kr
139 855 000 kr
26 060 000 kr
393 622 500 kr
0 kr

410 380 874 kr 999 945 500 kr 1 829 533 500 kr

Till detta tillkommer stamnät för att nå ut till de accessnät investeringskostnaden är beräknad på. Totalt
för Jönköpings län beräknas detta till 180 miljoner kr.

Det är stor spridning på hur långt kommunerna har kommit för att uppfylla bredbandsmålet. Värnamo
och Jönköping når efter bedömning till att 100 % av alla bostäder har tillgång till fiber då de har
samverkansavtal för att uppnå detta.

Kommun
Aneby

Eksjö
Gislaved

Gnosjö
Habo

Jönköping
Mullsjö

Nässjö
Sävsjö

Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

Tillgång till fiber,
Tillgång till fiber, bredbandsstöd
PTS och
och
bredbandsstöd kommuninfo
39%
83%
61%
61%
65%
77%
66%
66%
48%
48%
67%
100%
66%
66%
45%
70%
58%
58%
72%
72%
81%
96%
51%
61%
77%
100%
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Tabellen ovan visar i första kolumnen tillgången till fiber efter att både PTS ansökningskarta 2016 och
permanenta hushåll i stödfinansierade områden tagits hänsyn till. I den andra kolumnen har även de
områden som har fritidshus i stödfinansierade områden och den information som mottagits från
kommunerna beaktats.

10 Sammanfattning och diskussion
Utifrån den kartläggning som genomförts kan vi konstatera att många kommuner har långt kvar till
uppsatt mål. Kartläggningen baseras på samtliga bostäder då även fritidsbostäder som bör få tillgång till
fiber utifrån att hela regionen ska utvecklas.
Många kommuner har ett aktivt föreningsliv som bygger med stöd till bredband ur
landsbygdsprogrammet som finns med i utredningen. Tidigare har det från många kommuners sida
funnits en tilltro till att landsbygdsmedel ska lösa tillgången på fiber i de mest svårtillgängliga områdena.
Idag är alla medel redan beslutade om och många områden återstår att bygga till. Kommunen och
regionen måste därför besluta om andra aktiviteter för att öka tillgången till fiber. Med en kartläggning
som underlag finns goda möjligheter att besluta om vilka insatser som kan genomföras.
Nedan beskrivs kortfattat möjliga insatser som kan genomföras och där kartläggningen bedöms utgöra
en bra grund för att kunna gå vidare.

10.1 Möjliga insatser
10.1.1 Kommuner

Många kommuner som inte bygger själva tecknar samverkansavtal med marknadsaktör. Dessa avtal
ställer ofta inga krav på byggnation utan innebär att marknadsaktören har som intention att bygga inom
kommunen. I dessa upplägg kan vi se att man inte får fiber på landsbygden, i alla fall inte i de kostsamma
områdena.
För att nå ut till de vita fläckarna som marknadsaktörer och stadsnät inte bygger till krävs att insatser
tillsätts för just dessa områden. Genom en upphandling kan kommunen sätta in insatser till den aktör
som bygger till de utpekade områdena som marknaden inte löser.
För att kommunen ska kunna ställa krav på marknadsaktören krävs att de tillför något. Kommunen kan
tillföra både finansiella resurser och personella resurser för att underlätta byggnation.
Förslag på vad en kommun kan bidra med är:
· Resurser, som informerar och underlättar byggnation
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·

Pengar

·

Tillgångar, om kommunen har eget nät eller godkänd bredbandsstöd kan detta överlåtas till
leverantören

·

Marknadsaccess, där även upphandling av kommunikation och kommunala arbetsställen ingår.

·

Enkla regler och snabb handläggning avseende schakt och återställning

10.1.2 Regioner

Genom en upphandling kan regionen ställa samma typ av krav som när en kommun upphandlar och
säkerställa att en utbyggnation sker till de områden som ännu inte har fiber.
Regionen måste i en sådan upphandling bidra med egen insats. Förslag på vad en region kan bidra med
är:
· Pengar
· Information och samverkan med kommunerna
·

Resurser, som informerar om arbetet

Det finns dock vissa skillnader då regionen genomför upphandlingen jämfört med om kommunen
upphandlar som regionen måste ta ställning till.
Dessa är:
·
·
·
·

Fördelning mellan kommuner
Områdesgränser, kommunvis eller större områden.
Stadsnät
Vilka som ska omfattas

För att gå vidare med denna insats rekommenderas att en upphandlingsstrategi tas fram som utreder
och belyser ovan aspekter.

10.1.3 Stöd
PTS har i en utredning tagit fram ett förslag för hur ett nytt stöd kan utformas. Där föreslås en mer
strategisk styrning på hur stödet ska fördelas. PTS bedömer att ”den kommersiella utbyggnationen
utbyggnaden av infrastruktur för bredband de närmsta tre åren kommer att täcka merparten av Sveriges
tätorter och nära hälften av landets småorter. Det som återstår att bygga ut är till stor del glesbebyggda
områden med allt längre avstånd mellan bostäderna och företagen, d.v.s. områden där det finns en
större risk för en fragmenterad utbyggnad”. För att nå ut till de vita fläckarna krävs en mer centraliserad
styrning. Idag styrs stödet av efterfrågan i en så kallad nerifrån och upp-modell. Med en mer strategisk
styrning kan man påverka vilka områden som får stöd och på så sett ta ett helhetsgrepp som förebygger
en fragmenterad marknad med många vita fläckar. Områden ska prioriteras utefter en kartläggning med
behovsanalys där man på regional nivå prioriterar områden.
94

Utredningen pekar på att stödet bör sättas in så snart som möjligt och löpa parallellt med nuvarande
bredbandsstöd men det finns fortfarande en osäkerhet i hur det ska genomföras. Med kartläggningen
som underlag ökar möjligheten till att söka om och ta del av detta stöd.

10.1.4 Radiolänk
Radiolänk är en teknik som är på frammarsch och öppnar nya möjligheten som komplement till att
anlägga fiber för områden som ligger otillgängligt till. Att etablera radiolänk kan vara både
kostnadseffektivt och tidsbesparande som alternativ till att schakta för fiber där slutanvändaren ligger
långt ifrån befintligt nät.
I varje bostad placeras en mottagare som ska ha fri sikt till den mast eller högre byggnad som signalen
sänds ifrån. Bredbandsuppkopplingen ger en hastighet på upp till 100 Mbit/s. För att det ska fungera
krävs att bostaden ligger i ett område som täcks av en mast som skickar ut signalerna och att det ska
finnas fri sikt till bostaden. Andra faktorer som påverkar kapacitet är sjö och vattendrag samt terräng
med berg och skog. Räckvidden är upp till 50km. Radiolänk utgår ofta från en hög byggnad t ex. ett
vattentorn, men i brist på alternativ kan en radiomast etableras. Höjder mellan 10-50 m nämns från
leverantörer. En mast kan även vara intressant för andra operatörer eller företag att hyra in sig på.
En fördel med radiolänk är att den kan återanvändas tex om ett område som tidigare fått tjänster via
radiolänk får fiber. Radiolänken kan då riktas in till en ny punkt (ort) som får en ökad kapacitet av
bandbredd eller som en redundant förbindelse till en befintlig installation.
Radiolänk kan även användas som en alternativ punkt-till-punktlänk för att skapa en redundant
installation utan att schakta för ytterligare fiberdragning.
Det finns både lokala och nationella leverantörer som erbjuder bredband till konsumenter via radiolänk.
Regionen eller kommunerna kan välja att köpa en helhetslösning som tjänst eller själva äga utrustning
för radiolänkkommunikation.
För att se i vilka områden radiolänk kan vara en bra och effektiv lösning bör en förstudie genomföras
som ger en lösning beroende på landskap och kapacitet.
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Bilagor
1. Kostnadssammanställningar per kommun och län
2. Kommunkartor PDF
3. Stamnäts beräkning per kommun
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§36

Överenskommelse inför beslut om
allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
(18RGK217)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling.
Sammanfattning

Inför ny upphandling av Öresundstågstrafiken ska Region Kronoberg, i rollen som
regional kollektivtrafikmyndighet, besluta om allmän trafikplikt för sträckor i
Kronobergs län och till kringliggande regioner. Innan beslut om trafikplikt kan fattas
behöver samtliga av trafiken berörda regioner vara överens om vilka sträckor som
trafiken ska omfatta. Denna överenskommelse syftar till att klargöra detta samt att utse
Öresundståg AB som gemensam administratör för kommande trafikperiod.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt i
Öresundstågssystemet
 Överenskommelse beslut allmän trafikplikt Öresundstågen (Förslag till RSAU)

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK217
Handläggare: Daniel Malmqvist,
Datum: 2018-01-17

Regionstyrelsen

Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt inom
ramen för ny Öresundstågsupphandling

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt inom ramen
för ny Öresundstågsupphandling.

Sammanfattning
Inför ny upphandling av Öresundstågstrafiken ska Region Kronoberg, i rollen som
regional kollektivtrafikmyndighet, besluta om allmän trafikplikt för sträckor i
Kronobergs län och till kringliggande regioner. Innan beslut om trafikplikt kan
fattas behöver samtliga av trafiken berörda regioner vara överens om vilka sträckor
som trafiken ska omfatta. Denna överenskommelse syftar till att klargöra detta
samt att utse Öresundståg AB som gemensam administratör för kommande
trafikperiod.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt inom ramen för
ny Öresundstågsupphandling.
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Mellan Region Blekinge (org. nr. 222000-1321), Region Halland (org. nr.
232100-0115), Landstinget Kalmar Län (org. nr. 232100-0073), Region
Kronoberg (org. nr. 232100-0065), Region Skåne (org. nr. 232100-0255) och
Västra Götalandsregionen (org. nr. 232100-0131), nedan var för sig benämnd Part
och gemensamt benämnda Parterna, träffas följande

Överenskommelse
inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Blekinge, Hallands, Kalmar,
Kronobergs, Skånes och Västra Götalands län träffar denna överenskommelse
inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundstågssystemet.
Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och möjliggör
snabba och frekventa vardagsresor till och från skola och arbete för dess invånare.
Sedan trafiken startade med Öresundsbrons öppnande år 2000 har systemet vuxit
och är idag en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella
arbetsmarknadsregioner i södra Sverige.
Parterna avser därför att tillsammans upphandla trafiken inom
Öresundstågssystemet och att utse Öresundståg AB som gemensam administratör
och kontakt för trafikoperatören för kommande avtal. Vidare är Parterna överens
om att för egen del besluta om allmän trafikplikt för sträckningar som är
planerade från trafikstart december 2019. Varje part fattar beslut om trafikplikt för
trafik i sitt eget län samt till viktiga målpunkter (stationer) i intilliggande län.
Parterna är överens om att dessa beslut om allmän trafikplikt som var och en på så
sätt träffar tillsammans ska omfatta följande sträckor:
 Nationsgränsen till Danmark – Malmö – Lund – Landskrona –
Helsingborg – Halmstad – Göteborg
 Nationsgränsen till Danmark – Malmö – Lund – Hässleholm – Alvesta –
Växjö – Kalmar
 Nationsgränsen till Danmark – Malmö – Lund – Hässleholm –
Kristianstad – Karlskrona
 Hässleholm – Markaryd – Halmstad (eventuell option)
 Karlskrona – Emmaboda (eventuell option)
Sträcka angiven som eventuell option ovan utgör en del av överenskommelsen,
men berörda parter fattar beslut om trafikplikt för denna sträcka inför ett beslut
om avrop av eventuell option fattas.

Den planerade trafiken utförs av tågfordon som tillgodoser behov för regionalt
resande. Tidtabell och taxesystem utgår från dagens tidtabell samt Sydtaxan
inklusive lokal taxa inom respektive län, dock med de förändringar som framtida
trafik och utveckling kan ge skäl till.
Inför upphandling av ovanstående linjer har så kallat samråd inför upphandling
(SIU) genomförts i syfte att bland annat utröna intresse för att driva kommersiell
tågtrafik på de sträckor som planeras för upphandling. SIU genomfördes den 16
maj 2017 och ingen av de närvarande tågoperatörerna svarade att de var
intresserade av att köra denna avtalstrafik kommersiellt.
Trafiken inom Öresundstågssystemet finansieras genom att varje län bär de
intäkter och kostnader som kan härledas till respektive län, strikt efter de
geografiska gränserna.
Överenskommelsen avser att täcka trafik som upphandlas för en tidsperiod som
fastställs i särskild ordning. Trafikstart planeras till december 2019.

_____________________________
Region Halland
Regionstyrelsens ordförande
Mats Eriksson

_____________________________
Region Halland
Regiondirektör
Catarina Dahlöf

_____________________________
Landstinget i Kalmar län
Landstingsstyrelsens ordförande
Anders Henriksson

_____________________________
Landstinget i Kalmar län
Tf. Landstingsdirektör
Ingeborg Eriksson

_____________________________
Region Kronoberg
Regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson

_____________________________
Region Kronoberg
Regiondirektör
Martin Myrskog

_____________________________
Region Blekinge
Regionstyrelsens ordförande
Christina Mattisson

_____________________________
Region Blekinge
Regiondirektör
Anna-Lena Cederström

_____________________________
Region Skåne
Reg. utvecklingsnämndens ordförande
Mätta Ivarsson

_____________________________
Region Skåne
Utvecklingsdirektör
Ulrika Geeraedts

_____________________________
Västra Götalandsregionen
Kollektivtrafiknämndens ordförande
Ulrika Frick

_____________________________
Västra Götalandsregionen
Chef kollektivtrafik och infrastruktur
Ulrika Bokeberg
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§37

Växjö Småland Airport AB – anmälan
till EU-kommissionen avseende
notifiering (18RGK297)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ge regionstyrelsens ordförande fullmakt att underteckna anmälan till EUkommissionen avseende notifiering av Växjö Småland Airport AB, samt att underteckna
eventuella ytterliga skrivelser som behöver lämnas med anledning av frågor och begäran
om kompletteringar från EU-kommissionen.
Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska anmälas till regionstyrelsen på det
sammanträde som följer närmast efter att de har lämnats in.
Sammanfattning

Växjö Småland Airport AB ägs av Region Kronoberg tillsammans med Växjö kommun
och Alvesta kommun.
Växjö Småland Airport AB:s årliga passagerarantal beräknas från 2018 överstiga
200 000. Tidigare år, då passagerarantalet var lägre, kunde stöd från Trafikverket och
andra instanser sökas genom ett förenklat förfarande. Nu krävs istället en anmälan till
EU-kommissionen genom en så kallad notifiering för att flygplatsen ska kunna fortsätta
uppbära stöd.
Förfarandet kräver att samtliga delägare skriver under en anmälan till EUkommissionen. Eftersom processen är komplicerad väntas även ett antal
kompletterande underlag behöva lämnas till EU-kommissionen. För att underlätta
processen föreslås att respektive kommunstyrelse- och regionstyrelseordförande ges i
fullmakt att på kommunens/regionens vägnar underteckna anmälan om notifiering samt
eventuella kompletterande underlag.
Anmälan och yttranden som lämnas ska skickas ut till regionstyrelsen i samband med
ordinarie kallelse vid närmast följande sammanträde. Det åligger ordförande att delge
styrelsen EU-kommissionens slutliga beslut.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Robert Olesen (S).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ge regionstyrelsens ordförande fullmakt att underteckna anmälan till EUkommissionen avseende notifiering av Växjö Småland Airport AB, samt att underteckna

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

eventuella ytterliga skrivelser som behöver lämnas med anledning av frågor och begäran
om kompletteringar från EU-kommissionen.
Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska anmälas till regionstyrelsen på det
sammanträde som följer närmast efter att de har lämnats in.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Växjö Småland Airport 2018 - anmälan till EU-kommissionen
avseende notifiering

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK297
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-01-29

Regionstyrelsen

Växjö Småland Airport AB – anmälan till EUkommissionen avseende notifiering

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att ge regionstyrelsens ordförande fullmakt att underteckna anmälan till EUkommissionen avseende notifiering av Växjö Småland Airport AB, samt att
underteckna eventuella ytterliga skrivelser som behöver lämnas med anledning av
frågor och begäran om kompletteringar från EU-kommissionen.
Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska anmälas till regionstyrelsen på det
sammanträde som följer närmast efter att de har lämnats in.

Sammanfattning
Växjö Småland Airport AB ägs av Region Kronoberg tillsammans med Växjö
kommun och Alvesta kommun.
Växjö Småland Airport AB:s årliga passagerarantal beräknas från 2018 överstiga
200 000. Tidigare år, då passagerarantalet var lägre, kunde stöd från Trafikverket
och andra instanser sökas genom ett förenklat förfarande. Nu krävs istället en
anmälan till EU-kommissionen genom en så kallad notifiering för att flygplatsen
ska kunna fortsätta uppbära stöd.
Förfarandet kräver att samtliga delägare skriver under en anmälan till EUkommissionen. Eftersom processen är komplicerad väntas även ett antal
kompletterande underlag behöva lämnas till EU-kommissionen. För att underlätta
processen föreslås att respektive kommunstyrelse- och regionstyrelseordförande
ges i fullmakt att på kommunens/regionens vägnar underteckna anmälan om
notifiering samt eventuella kompletterande underlag.
Anmälan och yttranden som lämnas ska skickas ut till regionstyrelsen i samband
med ordinarie kallelse vid närmast följande sammanträde. Det åligger ordförande
att delge styrelsen EU-kommissionens slutliga beslut.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

-
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§38

Omhändertagande av journalarkiv
från Växjö Psykiatrimottagning AB
(17RK2334)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg och huvudman för
regionarkivet. Enligt Region Kronobergs arkivreglemente beslutar arkivmyndigheten om
handlingar från myndighetens verksamheter som ska tas hand om för arkivering.
I en skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har Växjö
Psykiatrimottagning AB ansökt om att bolagets journalarkiv överförs till Region
Kronoberg. IVO har bifallit denna ansökan.
Journalarkivet består av cirka 700 pappersjournaler och cirka 900 elektroniska journaler.
Enligt överenskommelse mellan sökande och regionarkivet ska samtliga journaler
levereras i pappersform.
Mot bakgrund av att det finns ett behov av att dessa patientjournaler tas hand om enligt
patientdatalagen 9 kap. 1 § 2 stycket föreslås regionstyrelsen besluta att omhänderta
patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M), Robert Olesen och
kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Omhändertagande av journalarkiv från Växjö Psykiatrimottagning
AB

Protokollsutdrag
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 Beslut från IVO. Dnr 8.7.5-39801 - Omhändertagande av journalarkiv från Växjö
Psykiatrimottagning AB

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2334
Handläggare: Caroline Svensson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-01-17

Regionstyrelsen

Omhändertagande av journalarkiv från Växjö
Psykiatrimottagning AB. IVO, Inspektionen för vård och
omsorg dnr 8.7.5-39801/2017-3

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.

Sammanfattning
Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg och huvudman för
regionarkivet. Enligt Region Kronobergs arkivreglemente beslutar
arkivmyndigheten om handlingar från myndighetens verksamheter som ska tas
hand om för arkivering.
I en skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har Växjö
Psykiatrimottagning AB ansökt om att bolagets journalarkiv överförs till Region
Kronoberg. IVO har bifallit denna ansökan.
Journalarkivet består av cirka 700 pappersjournaler och cirka 900 elektroniska
journaler. Enligt överenskommelse mellan sökande och regionarkivet ska samtliga
journaler levereras i pappersform.
Mot bakgrund av att det finns ett behov av att dessa patientjournaler tas hand om
enligt patientdatalagen 9 kap. 1 § 2 stycket föreslås regionstyrelsen besluta att
omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Ulrika Joelsson Gustafsson
Kanslidirektör

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg - Omhändertagande av
journalarkiv från Växjö Psykiatrimottagning AB
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§44

Svar på motion – Angående ökat
inflytande för personalen (17RK1692)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
har i en motion föreslagit:
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är intresserade av
att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning om
hur man startar och driver en intraprenad samt
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) och Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) och Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till
motionen röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
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Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag med
resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
 Motion angående ökat inflytande för personalen.

Svar på motion
Diarienr: 17RK1692
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-02-02

Regionstyrelsen

Svar på motion – Angående ökat inflytande för
personalen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Sven Sunesson (c), Suzanne Frank (m), Eva Johnsson (kd) och Yngve Filipsson (l)
har i en motion föreslagit
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning
om hur man startar och driver en intraprenad samt
om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Svar på motion
Närmare Kronobergaren – utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården

Regionfullmäktige fastställde i november 2017 en utvecklingsstrategi för hälsooch sjukvården 2017-2027 - ”Närmare Kronobergaren”. Hur hälso- och
sjukvården är organiserad bidrar till att strategin kan förverkligas.
Regiondirektören har med anledning av strategin fått i uppdrag av regionstyrelsens
ordförande att skapa en modern organisation som för hälso- och sjukvården
närmare Kronobergaren.
I uppdraget läggs särskilt fokus ligga på:
- Hur samverkan mellan den somatiska och psykiatriska länssjukvården samt
primärvården ska utvecklas.
- Hur visionen om ”Ett sjukhus med två ingångar” förverkligas.
- Hur hela hälso- och sjukvårdsorganisationen kan förbättra olika
patientgruppers vårdprocesser.
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1692
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-02-02

-

Hur hälso- och sjukvårdens organisation bidrar till att alla medarbetare
känner att deras kompetens tas till vara på bästa möjliga sätt.
Hur vi använder våra administrativa resurser på ett optimalt sätt.

Att inleda en utredning om intresset för att driva intraprenad på Ljungby lasarett
skulle motverka uppdragets syfte och intentionerna i strategin i nuläget.
Gemensamma verksamheter mellan Centrallasarettet i Växjö och Ljungby
lasarett

Inom ramen för Region Kronobergs regi har Centrallasarettet i Växjö och Ljungby
lasarett flera gemensamma verksamheter. Medicinklinikerna är de enda
verksamheter som inte är gemensamma mellan de båda lasaretten. Med
utgångspunkt av detta skulle införandet av en intraprenad på Ljungby lasarett
innebära stora organisatoriska förändringar för de båda lasaretten. Att dela på
dessa verksamheter skulle dessutom motverka syftet som är fastställt i strategin,
d.v.s. ett sjukhus med två ingångar.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av motionens förslag att utreda, erbjuda
utbildningar och ta fram nödvändiga underlag för att underlätta införande av
intraprenad medför kostnader i form av såväl interna som externa
utredningsresurser. Dessa utredningskostnader ryms inte inom ramen för befintlig
budget och den verksamhetsplan som är fastställd av regionstyrelsen för 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion Angående inflytande för personalen
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§39

Svar på motion - Översyn av
journaler på nätet (17RK1725)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då bland
annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att införas i Cosmic,
genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat internt
resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en säkrare och
snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för
felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över all
vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna läsa allt
som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att undersökas i denna
översyn är hur man kan använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning,
under viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för försegling
gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och patienten har först
kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete
som är i ett inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ersättaren Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 § 110 HSN Svar på motion: Översyn av journaler på nätet

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

 Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
 Motion angående översyn av journaler på nätet

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-27

§110

Svar på motion: Översyn av journaler
på nätet (17RK1725)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
- att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då
bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att införas i
Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat internt
resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en säkrare och
snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för
felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över all
vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna läsa allt
som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att undersökas i denna
översyn är hur man kan använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning,
under viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för försegling
gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och patienten har först
kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete
som är i ett inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.
Yrkanden
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till presidieberedningens förslag till beslut. Charlotta
Svanberg (S) instämmer i Michael Sjöös (S) yrkande.
Eva Johnsson (KD) yrkar på att motionen ska bifallas. Roland Gustbée (M) instämmer i
Eva Johnssons (KD) bifallsyrkande till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
- Presidieberedningens förslag till beslut
- Eva Johnssons (KD) förslag till beslut
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutat i enlighet med presidieberedningens förslag till beslut.
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Utskriftsdatum: 2017-11-27

Votering
Votering begärs och verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för presidieberedningens förslag till beslut röstar ja
- Ledamot som röstar för Eva Johnssons (KD) förslag till beslut röstar nej
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för presidiebredningens förslag till beslut och 5 nej-röster för Eva
Johnssons (KD) förslag till beslut beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med
presideberedningens förslag till beslut.
Ledamöter

Ja

Tryggve Svensson (V)

X

Roland Gustbée (M)

Nej Avstår

X

Michael Sjöö (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Magnus Carlberg (S)

X

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

X

Ricardo Salsamendi (S)

X

Marita Bengtsson (MP)

X

Ove Löfqvist (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Thomas Haraldsson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X

Rolf Andersson (L)

X

Charlotte Holmström (-)

X

Charlotta Svanberg (S), ordförande

X

Summa:

10 5
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Utskriftsdatum: 2017-11-27

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
 Motion angående översyn av journaler på nätet
 §261 RSAU Tidssättning av motion - Översyn av journaler på nätet
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1725
Handläggare: Maria Rostedt,
Datum: 2017-11-01

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Motion angående översyn av journaler
på nätet

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

Sammanfattning
Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
-

att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på
nätet då bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan
övervägas att införas i Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga
hypoteser”.

Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat
internt resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en
säkrare och snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos
patienter då risken för felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över
all vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna
läsa allt som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att
undersökas i denna översyn är hur man kan använda sig av försegling av
anteckning eller del av anteckning, under viss tid, till exempel fram till ett planerat
återbesök. Efter att tiden för försegling gått ut blir hela journalanteckningen
tillgänglig för patienten och patienten har först kunnat få besked personligen innan
den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete som är i ett inledningsskede
kommer att fortsätta under 2018.
Svar på motion
Motionären lyfter en viktig fråga om vilken information som blir tillgänglig för den
enskilda patienten vid läsning av sin journal på nätet. Redan idag finns det
möjlighet till interna skyddade resonemang i samband med våld i nära relationer,
där informationen inte visas för patienten i sin journal på nätet.
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1725
Handläggare: Maria Rostedt,
Datum: 2017-11-01

Inera AB som koordinerar utveckling och förvaltning av gemensamma digitala
lösningar för landsting, regioner och kommuner har utvecklat Journalen. Det är en
tjänst där invånarna, via 1177 Vårdguidens e-tjänster, kan läsa journalinformation
från hälso- och sjukvården. Journal via nätet infördes i Kronoberg 26 januari 2016.
Det har varit upp till varje vårdgivare att skapa sitt lokala regelverk och vilken
information som ska visas. Med anledning av det tog Inera i september 2016 beslut
om ett gemensamt ramverk som styr invånares åtkomst till journalen. Målbilden
med ramverket är att år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all
information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och
sjukvård och tandvård via e-tjänsten Journalen. Ramverket ger invånarna mer
enhetlig information i Journalen på nätet oberoende av var i landet vården har
utförts.
Regionstyrelsen tog i mars 2017 beslut om att i stort följa Ineras gemensamma
principer och undantag gällande ramverket. Beslutet innebär att Region Kronoberg
följer Ineras gemensamma principer gällande undantag där det bland annat står att
”uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till
ändamålet med pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut till
patienten” kan undantas från den enskildes direktåtkomst. Denna bestämmelse ska
tillämpas endast i undantagsfall och gäller endast patienter som är under pågående
vård och behandling. En patient som är färdigbehandlad kan inte nekas tillgång till
journaluppgifter om sig själv.
En rapport från Inera visar att 98 procent av alla patienter väljer alternativet att
läsa all information direkt, utan att vänta på att anteckningarna blir signerade.
Region Kronoberg tillämpar en fördröjning på 14 dagar för osignerad information
vilket innebär att under den tiden kan patienten inte se den informationen i sin
journal på nätet.
Region Kronoberg använder Cambio Cosmic som vårdinformationssystem och
därifrån hämtas uppgifter till journalen på nätet.
I regionen har det tillsatts en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag av
hälso- och sjukvårdsdirektören att se över vårddokumentationen. Detta görs i
samarbete med förvaltningsgruppen för Cosmic vårddokumentation. I det arbetet
kommer principen att patienten ska kunna läsa allt som skrivs i journalen ingå.
Redan idag finns möjlighet att försegla journal eller delar av journal. Beställning av
detta görs via en blankett som finns i Cosmic. Det går att försegla på enskild enhet
och tidsperiod, exempelvis fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för
försegling gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och
patienten har först kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal. I
arbetet med att se över vårddokumentationen kommer gruppen att ta fram ett
regelverk för hur försegling av journal eller del av journal kan användas.
I samtal med ordföranden för den tillsatta vårddokumentationsgruppen
framkommer att försegling av anteckning eller del av anteckning bör vara ett bättre
alternativ än att använda det sökord som motionären föreslår. Frågan kommer att
hanteras vidare under 2018.
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Diarienr: 17RK1725
Handläggare: Maria Rostedt,
Datum: 2017-11-01

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna har beaktats.

Charlotta Svanberg
Ordförande Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion angående översyn av journaler på nätet
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Utskriftsdatum: 2018-02-12

§40

Svar på motion - Laddstolpar till
regionens samtliga arbetsplatser
(17RK2241)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare ställningstagande i
regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska arbeta för att
det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga arbetsplatser.
Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med att utveckla en
laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta. Innan beslut fattas om
laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver ärendet utredas avseende förutsättningar,
kostnader och finansiering. Införandet berör såväl investering som drift och beslut fattas
därför i samband med den årliga investeringsplanen.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP) och ersättaren Eva
Johnsson (KD).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare ställningstagande i
regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
 Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

Svar på motion
Diarienr: 17RK2241
Handläggare: Johanna Bergström, miljöenheten
Datum: 2017-12-21

Regionstyrelsen

Svar på motion – Laddstolpar till regionens samtliga
arbetsplatser

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare ställningstagande i
regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska arbeta för
att det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga arbetsplatser.
Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med att
utveckla en laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta. Innan beslut
fattas om laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver ärendet utredas avseende
förutsättningar, kostnader och finansiering. Införandet berör såväl investering som
drift och beslut fattas därför i samband med den årliga investeringsplanen.
Svar på motion
Nuläge

Ett arbete med utbyggnad av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs
arbetsplatser har delvis redan påbörjats.
Under 2016 installerades laddstolpar till besökare på sjukhusen, med
delfinansiering från Naturvårdsverkets investeringsfond Klimatklivet. Regionen
har idag följande utbyggda laddinfrastruktur:


Centrallasarett i Växjö - två parkeringsplatser med semisnabb laddning.



Ljungby lasarett - två parkeringsplatser med semisnabb laddning.



Folktandvården Linné på Teleborg - en parkeringsplats med normalladdning.



Vid den nya byggnaden för psykiatrin på Sigfridsområdet kommer två
parkeringsplatser med semisnabb laddning att installeras under 2019.
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Datum: 2017-12-21

För tillfället debiteras inte besökare för använd el, men en översyn av avgifter och
debiteringssystem behöver göras.
Under året har laddstolpar för bilpoolsbilar prioriterats. Bedömningen är att 40-50
procent av bilpoolsbilarna skulle kunna utgöras av elbilar De flesta sträckor som
körs med bilpoolen är under sex mil och räckvidden på en elbil är idag 15-20 mil.
Transport har lämnat ett äskande på 550 000 kronor för 12 laddstolpar, vilket
motsvarar 24 parkeringsplatser, till Sigfridsområdet, Ljungby lasarett och CLV. En
inventering av hur verksamhetsbilar används i organisationen har nyligen
genomförts. Utifrån denna kommer en översyn göras av vilket drivmedel som är
lämpligt för olika verksamheter.
Det finns redan idag en efterfrågan från medarbetare att ladda sina bilar, men
eftersom laddning av elbil på arbetet är en skattepliktig förmån krävs i så fall att
Region Kronoberg debiterar sina medarbetare för tjänsten. En del landsting och
regioner väljer att istället handla upp denna tjänst, så att medarbetaren betalar
direkt till leverantören.
Antalet arbetsplatser

Region Kronoberg har 57 arbetsplatser i länet, varav 45 i inhyrda lokaler och 12 i
ägda lokaler. Ett införande av laddmöjlighet på de inhyrda arbetsplatserna kräver
att Region Kronoberg för en dialog med samtliga fastighetsägare för att undersöka
förutsättningarna. För att utreda vilka arbetsplatser som är lämpliga behöver en
inventering utföras av arbetsplatsernas nätkapacitet och behov av
laddningsmöjligheter.
Region Kronoberg för även en diskussion med länsstyrelsen om att i samarbete
med länsstyrelserna och regionerna i Blekinge och Kalmar ta fram en regional plan
för förnybara drivmedel och el. I statsbudgeten är regionala planer för förnybara
drivmedel prioriterade under 2018 och länsstyrelserna har fått i uppdrag att driva
arbetet. Frågan har varit uppe i GreenActs styrgrupp och kommer att drivas vidare
i GreenActs samhandlingsgrupp och temagrupp.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Nedan följer en preliminär uppskattning av kostnaderna för att erbjuda laddstolpar
på Region Kronobergs samtliga arbetsplatser.
En semiladdare kostar ca 50 000 kronor, inklusive installation. Beräkningarna är
gjorda för en semiladdare med en enkel installation. Installationskostnaden kan
variera mycket beroende på fastigheternas elutrustning, vid en mer komplicerad
installation kan kostnaderna bli större. En korrekt ekonomisk bedömning kan
därför göras först efter en inventering av fastigheterna.
Region Kronoberg har möjlighet att ansöka om delfinansiering upp till 50 procent
från Klimatklivet.


En laddstolpe på varje arbetsplats - ca 2,7 miljoner kr.
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En laddstolpe på varje arbetsplats där Region Kronoberg är fastighetsägare ca 400 000 kr.
Installation av laddstolpar till tjänstebilar på Sigfridsområdet, Ljungby lasarett
och Centrallasarettet - ca 550 000 kr (äskande i budget finns).
Installation av laddstolpar till personal på sjukhusområdena (CLV, Sigfrid,
Ljungby). Uppskattat antal sju - ca 350 000 kr.
Kostnad för elförbrukning tillkommer. Operatörer i Sverige debiterar mellan
1-3 kr per minut för att ladda.
Konsultkostnad bl.a. för inventering av fastigheterna.

Eftersom införande av laddstolpar berör såväl investering som drift ska beslut om
eventuellt införande fattas i samband med den årliga investeringsplanen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
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Motion till regionfullmäktige
Laddstolpar på regionens samtliga arbetsplatser
I Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018 som är mycket
ambitiöst framgår det att vi ska arbeta för att minska vår
klimatpåverkan.
Bland annat står det att vår minskning 1990-2025 av klimatpåverkande utsläpp ska vara högst
i riket. Vi skriver också att Kronobergs län ska bli ett ”plusenergilän” där delmålet är att till
2025 ska 80 % av den totala energianvändningen komma från förnyelsebara källor.
För att nå dessa mål måste vi vidta åtgärder redan nu. Denna typ av mål förutsätter både
investeringar och förändring av resmönster mm som gör att det tar tid. Vi som offentlig aktör
måste visa vägen och vara goda förebilder i miljöarbetet. Vi ser att det finns ett intresse runt
om i länet för att vara klimatsmarta, men omställningen upplevs som besvärlig.
Ett sätt som jag ser som en relativt enkel åtgärd för att stimulera omställningen till en
klimatsmart fordonsflotta i länet är att Region Kronoberg ser till att det finns laddinfrastruktur
för elbilar på Region Kronobergs samtliga arbetsplatser.
Jag föreslår att:
 Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att
arbeta för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på
Regionen Kronobergs samtliga arbetsplatser.
Thomas Haraldsson
Centerpartiet
Regionfullmäktigeledamot
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Utskriftsdatum: 2018-02-12

§41

Remissyttrande – Förslag till
stödordning för en avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
(18RGK194)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
I budgetproportionen för 2018 föreslår regeringen att inrätta ett statligt stöd om 350
miljoner kronor per år för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
under sommarlovet. I remitterad förordning från Näringsdepartementet ges
kompletterande information om innehållet i förslaget.
Region Kronoberg ser positivt på förslaget att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar
under sommarloven. Länstrafiken Kronoberg erbjuder idag ett så kallat
sommarlovskort, som relativt enkelt kan anpassas för att erbjuda fri kollektivtrafik till
den föreslagna målgruppen. Region Kronoberg anser dock att det föreslagna
bidragsbeloppet bör ses över, så att en större täckning av de sammanlagda kostnaderna
för införandet uppnås.
Yttranden
Roland Gustbée (M) meddelar att han inte deltar i ärendets handläggning och beslut vid
mötet utan återkommer med eget förslag till remissvar till regionstyrelsen den 20
februari.
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP) och Daniel Liffner (V).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
 Remissvar - Förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK194
Handläggare: Daniel Malmqvist, Kollektivtrafikmyndigheten
Datum: 2018-01-25

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Förslag till stödordning för en
avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
I budgetproportionen för 2018 föreslår regeringen att inrätta ett statligt stöd om 350
miljoner kronor per år för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
under sommarlovet. I remitterad förordning från Näringsdepartementet ges
kompletterande information om innehållet i förslaget.
Region Kronoberg ser positivt på förslaget att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar
under sommarloven. Länstrafiken Kronoberg erbjuder idag ett så kallat
sommarlovskort, som relativt enkelt kan anpassas för att erbjuda fri kollektivtrafik till
den föreslagna målgruppen. Region Kronoberg anser dock att det föreslagna
bidragsbeloppet bör ses över, så att en större täckning av de sammanlagda kostnaderna
för införandet uppnås

Anna Fransson
Regionstyre

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remissyttrande– Förslag till förordning om stöd för att främja fri
kollektivtrafik för ungdomar Dnr N2018/00192/SUBT.
Förslag till förordning om stöd för att främja fri kollektivtrafik för
ungdomar Dnr N2018/00192/SUBT.
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Remissyttrande – Förslag till förordning om stöd för

att främja fri kollektivtrafik för ungdomar Dnr
N2018/00192/SUBT
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att inrätta ett statligt stöd om 350
miljoner kronor per år för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
under sommarlovet. I remitterad förordning från Näringsdepartementet ges
kompletterande information om innehållet i förslaget.
Målgruppen är de skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna
6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan. För att erbjuda gratis kollektivtrafik
för ungdomar kan respektive län ansöka om ett bidrag. För Kronobergs del är
indikationen ett bidragsbelopp på 7,22 miljoner kronor. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län får söka bidraget, vilket administreras av
Trafikverket. Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i
samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i
respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik.
Synpunkter
Region Kronoberg välkomnar förslaget att erbjuda fri kollektivtrafik till ungdomar
under sommarloven. Det är positivt att ungdomar genom erbjudandet kan introduceras
och få vana att resa med kollektivtrafik, vilket förhoppningsvis blir ett beteende som de
tar med sig till äldre år.
Länstrafiken Kronoberg erbjuder idag ett så kallat sommarlovskort, som mot en avgift
på 1 080 kr ger ungdomar upp till 19 år möjlighet att fritt åka med tåg och buss i länet
under perioden 15 juni-15 augusti. Sommaren 2017 sålde Länstrafiken Kronoberg cirka
900 stycken sommarlovskort.
Region Kronoberg ser att Länstrafiken Kronobergs sommarlovskort relativt enkelt kan
anpassas för att erbjuda fri kollektivtrafik till den föreslagna målgruppen. Det föreslagna
bidragsbeloppet på 7,22 miljoner kronor skulle räcka till 6 600 fria sommarlovskort,
vilket dock endast motsvarar cirka 46 procent av ungdomarna i den aktuella målgruppen
i Kronobergs län.

Sida 1 av 2

Remissyttrande
Diarienr: 18RGK194
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2018-01-29

För att göra förslaget mer attraktivt för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna anser
Region Kronoberg att bidragsbeloppet bör ses över, så att en större täckning av
kostnaderna för införandet uppnås.

REGION KRONOBERG

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Inledning

Riksdagen har den 12 december (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet.
2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104) fattat beslut i enlighet med regeringens
förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). Regeringen
föreslår i BP-18 om att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs
2018–2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
under sommarlovet. Målgruppen är de skolungdomar som respektive
vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i
gymnasieskolan. I denna promemoria ges kompletterande information om
innehållet i förslaget.
Förslag till förordning
Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet
som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av
tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda
skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under
sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är
folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar
antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller
sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För
elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till elever som lämnar
årskurs 10.
I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.
3 § Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
4 § Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som
ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för
varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet
skolungdomar per län enligt 1 §.

Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6 § går ut.
Kommentar

Vem får söka och hur avgränsas kollektivtrafik?
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) i varje län får söka
bidraget.
Syftet med bidraget ska vara att RKM i den ordinarie linjeförda
kollektivtrafiken ska erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik under sommarlovet.
Det finns således inte krav på att RKM ska utöka redan fastställd och
upphandlad kollektivtrafik.
Staten kan ge ett bidrag till finansieringen av en avgiftsfri kollektivtrafik för
den utpekade målgruppen.
Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i
samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad
som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik. Det finns inget som
hindrar RKM att erbjuda målgruppen lösningar som inom ramen för
bidragets avgränsningar skapar förutsättningar för exempelvis ungdomar
med färdtjänsttillstånd att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik. Det kan gälla
att utnyttja kollektivtrafik bl.a. genom att medföljande (ledsagare) också får
resa avgiftsfritt.
Olika skolformer
I budgetpropositionen för 2018 nämns endast skolformerna grundskola och
gymnasieskola. Alla skolformer förutsätts omfattas av reformen: grundskola,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt år 1 och 2 i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Däremot ska bidraget inte omfatta
särskole- eller specialskolelevers behov av andra transporter än linjeförd
kollektivtrafik.
Fördelningsnyckel
Fördelningsnyckeln utgår från det totala antal ungdomar per län i den
utpekade ålderskategorin. Den fördelning som framgår nedan grundas på
uppgifter Regeringskansliet inhämtat från Skolverket med elevstatistik för
läsåret 2016/17. Regeringskansliet kommer att slutligt beräkna fördelningen
utifrån statistik för läsåret 2017/18 från den 15 oktober 2017. Denna statistik
kommer att bearbetas av Skolverket och publiceras senast den 22 mars 2018.

Regeringen kommer därefter i en särskild förordning fastställa den slutliga
fördelningen. Det totala bidragsbeloppet minskas med 2 mnkr som avsätts
för Trafikverkets administration och uppföljning.
Fördelning av bidrag
utifrån statistik inhämtad
från Skolverket för läsåret
2016/17.
Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Tot antal Procent av
personer totalt
[ 695 251]
11 195
20 625
3 652
20 338
23 235
9 039
26 190
17 055
14 419
17 010
89 930
154 796
20 933
24 968
19 051
18 067
17 757
19 075
115 457
21 302
31 157

Indikation på
preliminärt
bidrag
[348 mnkr]

1,61%
2,97%
0,53%
2,93%
3,34%
1,30%
3,77%
2,45%
2,07%
2,45%
12,93%
22,26%
3,01%
3,59%
2,74%
2,60%
2,55%
2,74%
16,61%
3,06%
4,48%

5,60
10,32
1,83
10,18
11,63
4,52
13,11
8,54
7,22
8,51
45,01
77,48
10,48
12,50
9,54
9,04
8,89
9,55
57,79
10,66
15,60

Ansökan och beslut

5 § En ansökan om bidrag ges in till och prövas av Trafikverket.
6 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den xx.
7 § När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva
samtliga inkomna ansökningar. Trafikverket betalar ut bidraget.

8 § Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den
tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen.
Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt
skick.
Kommentar

För 2018 kan datum i 6 § fastställas först efter remittering och när vi vet när
beslut om förordning kan tas. För 2019 får en förordningsändring göras som
blir mer allmän.
Återbetalning och återkrav

9 § Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om ersättningen har
beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde
ha insett detta.
På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.
Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får
Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.
Kommentar

Ingen kommentar.
Uppföljning

10 § Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen
redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot
bidraget är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av
verksamheten som bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som
Trafikverket begär.
Kommentar

Regeringen avser att i ett särskilt uppdrag till Trafikverket ge närmare
direktiv om uppföljning och analys.

Bemyndigande

11 § Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.
Kommentar

Ingen kommentar
Överklagande

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
_______________________
1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den xx
juni 2018.
Kommentar

Ingen kommentar

Förslag till stödordning för om avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar, dnr N2018/00192/SUBT

Svensk författningssamling
SFS

Förordning
om stöd för att främja fri kollektivtrafik för
ungdomar;

Utkom från trycket

utfärdad Klicka här för att ange datum..
Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt för den myndighet
som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i varje län att, i mån av
tillgång på medel, få bidrag för att skapa förutsättningar för att erbjuda
skolungdomar att resa avgiftsfritt med linjeförd kollektivtrafik under
sommarlovet. Erbjudandet ska rikta sig till alla skolungdomar som är
folkbokförda i länets kommuner och som respektive vårtermin lämnar
antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller
sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. För
elever i specialskolan ska erbjudandet även rikta sig till de elever som
lämnar årskurs 10.
I denna förordning avses med kollektivtrafik detsamma som i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23
oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av
rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.
2 § Denna förordning
regeringsformen.
3§

är

meddelad

med

stöd

av

8

kap.

7§

Bidrag lämnas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

4 § Bidraget ska fördelas till regionala kollektivtrafikmyndigheter som
ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som bestäms av regeringen för
varje regional kollektivtrafikmyndighet. Fördelningstalet utgår från antalet
skolungdomar per län, enligt 1 §.
Fördelningstalet ska bestämmas innan ansökningstiden enligt 6 § går ut.

Ansökan och beslut
5§

Trafikverket prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.
1

SFS

6 § En ansökan om bidrag ska ha kommit in till Trafikverket senast den xx
innevarande år.
7 § När ansökningstiden enligt 6 § har gått ut ska Trafikverket pröva
samtliga inkomna ansökningar.
Trafikverket betalar ut bidraget.
8 § Den som ansöker om bidrag ska på begäran av Trafikverket inom den
tid som verket bestämmer lämna de uppgifter som behövs för prövningen.
Om sökanden inte följer en sådan begäran, får ansökan prövas i befintligt
skick.

Återbetalning och återkrav
9 § Den som har fått bidrag är återbetalningsskyldig om bidraget har
beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde
ha insett detta.
På bidrag som krävs tillbaka ska ränta betalas från och med den dag som
infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.
Om någon är återbetalningsskyldig ska Trafikverket besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka bidraget jämte ränta. Om det finns särskilda skäl, får
Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Uppföljning
10 § Trafikverket ska följa upp hur bidraget har använts och årligen
redovisa resultatet av uppföljningen till regeringen. Den som har tagit emot
bidraget är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av
verksamheten som bestäms av Trafikverket och ska lämna de uppgifter som
Trafikverket begär.

Bemyndigande
11 § Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Överklagande
12 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den xx 2018.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den xx
juni
2018.
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