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1

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 2018-08-24.

2

Godkännande av föredragninglista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2018-08-15.

3

Svar på medborgarförslag – Mätstation
för luftburet pollen i Kronobergs län
(18RGK737)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg inväntar en nationell lösning för placering och
finansiering av pollenmätning i Sverige samt
att därmed anse medborgarförslaget anses besvarat
Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående mätningar av luftburet pollen i
Kronobergs län har inkommit till Region Kronoberg. Regionfullmäktige
beslutade § 33/2018 att överlämna medborgarförslaget till
regionstyrelsen för beslut.
Pollenmätningar görs idag på 20 platser i Sverige och ger en prognos på
ett område på 5-7 mil om terrängen är av samma slag. De närmaste
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mätstationerna finns idag i Nässjö, Bräkne- Hoby, Jönköping, Västervik,
Hässleholm och Kristianstad.
Förslagsställaren anser att en mätning i Kronobergs län vore lämplig
eftersom terrängen och vegetationen i områdena där mätningarna görs
skiljer sig mycket från Kronobergs län. Förslagsställaren föreslår även att
mätningar av pollen kan samköras med mätningar som görs i
luftvårdsförbundet.
Region Kronoberg har tidigare haft pollenmätningar men avslutade
mätningarna 2002 på grund av höga kostnader och ingen tydlig vinst för
patienten, vilket fortfarande är ett beslut man står fast vid. Mätningar i
samråd med luftvårdsförbundet är tyvärr inte aktuellt då sättet att mäta
skiljer sig på flera punkter bland annat frekvensen och valet av mätplats.
Beslutsunderlag

 §169 RSAU Svar på medborgarförslag – Mätstation för luftburet
pollen i Kronobergs län
 Svar på medborgarförslag- Mätstation för luftburet pollen i
Kronoberg
 § 33 RF Fördelning av medborgarförslag - Mätstation för luftburet
pollen
 Medborgarförslag - Mätstation för luftburet pollen i Kronoberg

4

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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5

Månadssammandrag maj och juli 2018
för Region Kronoberg (18RGK108)
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag för maj och juli 2018 för Region
Kronoberg.
Sammanfattning

I bilagor redovisas månadssammandrag för maj respektive juli 2018 för
Region Kronoberg.
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. juli ett resultat
på 131 mnkr vilket är en positiv avvikelse på 94 mnkr i förhållande till
budget.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, pekar på ett överskott på 110
mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat. En ny prognos
kommer att lämnas i samband med delårsrapport augusti.
Beslutsunderlag







6

Månadssammandrag maj och juli 2018 för Region Kronoberg
Förslag till beslut - Månadssammandrag juli 2018 Region Kronoberg
Månadssammandrag juli 2018 Region Kronoberg
Förslag till beslut - Månadssammandrag maj 2018 Region kronoberg
Månadssammandrag maj 2018 Region Kronoberg (2018-06-18)

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
(18RGK1140)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättningen för
folkhögskolor budgetåret 2019 till 400 kronor per deltagarvecka.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet
årligen fastställt ett schablonbelopp som rekommendation till ersättning
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för de studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i
andra landsting/regioner än den egna. Ersättningen går direkt från
regionen/landstinget till folkhögskolorna och benämns mobilitetsstöd
(tidigare interkommunal ersättning).
I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och
med 2019 även ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta
föreslås rekommendationen för 2019 vara på samma nivå som för 2018,
d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka.
Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till
schablonbelopp.
Beslutsunderlag

 §161 RSAU Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
 Förslag till beslut - Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019

7

Fördelning av statsbidrag avseende
psykisk hälsa (18RGK891)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag
avseende psykisk hälsa,
att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk
hälsa samt
att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag
avseende psykisk hälsa.
Sammanfattning

Region Kronoberg har ansökt om statsbidrag avseende psykisk hälsa och
blivit beviljade totalt 20,3 miljoner kronor för 2018.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer fördelning av statsbidrag avseende
psykisk hälsa enligt följande:
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 410 000 kr
- Regionstyrelsen 3 920 000 kr
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- Regionala utvecklingsnämnden 2 970 000 kr
Beslutsunderlag

 §162 RSAU Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa
 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag av utvecklingsmedel i
primärvården angående psykisk ohälsa
 Beslutsunderlag - Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa
 Överenskommelse psykisk hälsa

8

Regionstyrelsens årliga beslut om
Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
(18RGK510)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen:
- AB Destination Småland
- RyssbyGymnasiet AB
- Kulturparken Småland AB
- Växjö Småland Airport AB
- AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
- ALMI Företagspartner Kronoberg AB
- Företagsfabriken i Kronoberg AB
- IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
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Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens
uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett
yttrande till regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av
Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår om fastställt
kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de
kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med
hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i
övrigt. Det årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region
Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och
därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de
av Region Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination
Småland, RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö
Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt
IT-plattform Småland & Öland AB under 2017 har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen
Kulturparken Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner
Kronoberg AB under ett antal år har budgeterat med, för verksamheten,
relativt stora underskott. Resultatet dessa år har sedan varit runt noll eller
positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas
så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så
omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet
om att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de budgeterade underskotten
är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte kan anses vara i
linje med god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag

 §163 RSAU Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs
hel- och delägda bolags verksamhet under 2017

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-15

 Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om Region
Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under 2017
 Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
 Sammanställning - Granskningar av Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2018

9

Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år
2017 (18RGK509)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år 2017.
Sammanfattning

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll
framgår att regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna
kontrollen fungerar i de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag är baserad på bolagens återrapportering av den interna
kontrollens utförande år 2017. Uppföljningen påvisar inga brister i den
interna kontrollen.
Beslutsunderlag

 §164 RSAU Uppföljning av internkontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017
 Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år 2017
 Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - AB Destination
Småland
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - RyssbyGymnasiet
AB
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 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - Kulturparken
Småland AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2018 - Växjö Småland
Airport
 Rapportering av internkontrollens utförande 2018- Regionteatern
Blekinge Kronoberg
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - ALMI
Företagspartner Kronobergs län AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - Företagsfabriken i
Kronoberg AB
 Rapportering av interkontrollens utförande2017 - IT-plattform
Småland och Öland AB

10 Dokumenthanteringsplan inköp och
upphandling (18RGK1129)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling enligt
bifogad handling.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg.
Arkivmyndigheten ska enligt arkivreglemente fastställa
dokumenthanteringsplaner.
Dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling omfattar
handlingar som förekommer i hantering av inköp- och
upphandlingsprocesser. Dokumenthanteringsplanen omfattar även
handlingar som fungerar som underlag för registrering i IT-system och
handlingar som är utskrifter från IT-system.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan för inköp
och upphandling.
Beslutsunderlag

 §165 RSAU Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling
 Förslag till beslut - Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling
 Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling
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11 Bevarande- och gallringsplan för
administrativa handlingar (18RGK1128)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
enligt bifogad handling.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg. Enligt
arkivreglemente ska arkivmyndigheten fastställa bevarande- och
gallringsplaner inom Region Kronoberg.
Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av administrativa
handlingar fastställer hur administrativa handlingar ska hållas ordnade,
sökbara samt anger tidsfrister för bevarande och gallring.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer bevarande- och gallringsplan för
administrativa handlingar inom Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 §166 RSAU Bevarande och gallringsplan för administrativa handlingar
 Förslag till beslut - Bevarande och gallringsplan för administrativa
handlingar
 Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar

12 Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg (17RK2336)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar län och Blekinge län, bereda ett
övergripande förslag till trafikering för senare ställningstagande i
regionstyrelsen.
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Sammanfattning

Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet
och ansvarig för det regionala tillväxtarbetet utrett hur framtidens
kollektivtrafik mellan Växjö-Kalmar-Karlskrona kan se ut. Utredningen
har genomförts av konsultföretaget Trivector och belyser fem
trafikeringsalternativ utifrån ett antal aspekter.
Utredningen redovisades för regionstyrelsen § 262/2017.
Regionstyrelsen beslutade att rekommendera trafiknämnden att utreda
möjligheterna att på kort sikt förbättra samordning mellan buss och tåg,
enligt det förslag som i utredningen benämns Jämförelsealternativet.
Jämförelsealternativet motsvarar i stort dagens trafikupplägg, men med
mer konsekvent takttidtabell för både tåg och bussar.
Trafiknämnden har avgett yttrande i ärendet § 49/18 och beslutat att
överlämna detsamma till regionstyrelsen.
Kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har
därefter haft överläggning i ärendet den 8 juni och kommit överens om
att uppdra åt kollektivtrafikmyndigheterna att titta på olika lösningar för
ett mer integrerat och attraktivt tågsystem i sydöstra Sverige. Utifrån de
utredningar som är hittills är gjorda och med den kunskap som finns ska
ett övergripande förslag till trafikering tas fram till september 2018 då ett
nytt möte är planerat. Förslaget utgör sedan underlag för vidare
diskussioner regionerna emellan.
Beslutsunderlag






§167 RSAU Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Förslag till beslut - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Uppdragsbeskrivning regionala kollektivtrafikmyndigheter (2018-0608)
 § 49 TN Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
 Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg.

13 Samverkansavtal mellan Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar
län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet (18RGK1156)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
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att godkänna samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har sedan den 1 april 2016 ett samverkansavtal med
Linnéuniversitetet för att öka samverkan med syfte att i större
utsträckning uppnå respektive organisations mål.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har
idag, att få ett samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för
bland annat sjukvård och kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med
Linnéuniversitetet både som regional utvecklingsaktör och som
arbetsgivare.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som
förutsätter nära kopplingar och samverkan mellan forsknings- och
kunskapssäten och samhällets övriga aktörer.
För att samordna Region Kronobergs och Region Kalmar läns
samverkan med Linnéuniversitetet har ett nytt avtal tagits fram för alla
tre parter. Det är i sakinnehåll inga skillnader i avtalet, utan de fyra
områden av gemensamt intresse som fanns i det tidigare avtalet mellan
Region Kronoberg och Linnéuniversitet ligger kvar:
- Förbättrad hälsa
- Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar
- Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap
- Ökad attraktivitet
Skillnaden är att styrgrupp och arbetsgrupp kommer besättas av de tre
parterna. Styrgruppen kommer bestå av den politiska ledningen från
Region Kronoberg och Region Kalmar län (nu regionförbundet och
landstinget) samt Linnéuniversitets ledning. Arbetsgruppen ska bestå av
representanter från respektive organisation.
Beslutsunderlag

 §168 RSAU Samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet
 Förslag till beslut - Samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet
 Samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet
 Samverkansavtal med Linnéuniversitetet
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 LS § 95 Samverkansavtal med Linnéuniversitetet

14 Remissyttrande –
Myndighetsgemensam regional
indelning (FI/2018/00966/K) (18RGK677)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg lämnar ett i stort sett likalydande svar som övriga
regioner inom ramen för det sydsvenska samarbetsavtalet. Synpunkterna
på remissen sammanfattas enligt följande:
- Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag på tio statliga
myndigheter med ny gemensam indelning, men förordar att fler
myndigheter bör ha samma geografiska indelning än de tio som är
föreslagna.
- Region Kronoberg förordar en myndighetsgemensam regional
indelning inom den geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar.
- Nationella myndigheter utan regional indelning behöver utveckla ett
tydligare regionalt förhållningssätt.
- Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på
kommuner på regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”,
med möjligheten för varje region att avgöra om begreppet län ska
användas efter det geografiska namnet.
- Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att fullmäktige
respektive styrelsen på regional nivå i lagstiftningen ska benämnas
regionfullmäktige respektive regionstyrelse.
- Benämning av samverkansregioner inom hälso- och sjukvård bör
inkludera att samverkan handlar om vård – förslagsvis Vårdsamverkan
Syd, Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för
invånarna vad samverkan avser.
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- Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag att de
medel som idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala
utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag och
kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade
ansvaret.
- Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det
regionala tillväxtarbetet. Region Kronoberg anser att länsstyrelsernas
uppdrag bör ses över och renodlas till att mer handla om tillsyn, tillstånd
och annan rättstillämpning, samt uppföljning och utvärdering.
- De statliga arbetstillfällena bör i högre utsträckning fördelas över
landets arbetsmarknadsregioner.
Beslutsunderlag

 §170 RSAU Remissyttrande – Myndighetsgemensam regional
indelning (FI/2018/00966/K)
 Förslag till beslut - Myndighetsgemensam regional indelning
 Remissyttrande - Myndighetsgemensam indelning - samverkan på
regional nivå

15 Remissyttrande – förslag till ändringar
avseende regleringen av marktjänster
vid flygplatser (N2014/04348/MRT)
(18RGK1110)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har av Transportstyrelsen beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inget att erinra över förslaget till ändringar av
regleringen avseende marktjänster vid flygplatser.
Beslutsunderlag

 §171 RSAU Remissyttrande – Förslag till ändringar avseende
regleringen av marktjänster vid flygplatser (N2014/04348/MRT)

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-15

 Förslag till beslut - Remissyttrande - Ändringar avseende regleringen
av marktjänster vid flygplatser
 Remissyttrande - Förslag till ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser
 Följebrev - Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser.
 Missiv - Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser.
 Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster
vid flygplatser.

16 Vårdval Kronoberg Primärvård –
förlängning av avtal (16RK1722)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Växjö
Hälsoforum AB, Avonova vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB,
Achima Care AB, Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och
Gränsbygdskliniken Vård AB.
Sammanfattning

Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra
åren option på att förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller
under förutsättning att vårdcentralen uppfyller av Region Kronoberg
fastställda krav. Om optionsrätten inte utnyttjas löper avtalet ut utan
föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den
kommande avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om
förlängning av avtal aktuellt för följande vårdcentraler: Växjö
Hälsoforum AB, Avonova vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB,
Achima Care AB, Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och
Gränsbygdskliniken Vård AB.
Beslutsunderlag

 §172 RSAU Vårdval Kronoberg Primärvård – förlängning av avtal
 Förslag till beslut - Optionsförlängning Vårdval Kronoberg

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-15

17 Svar på revisionsrapport: Granskning av
upphandlingsuppdrag - från
behovsanalys till implementerat system
(RIS) (18RGK787)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av
upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)
samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat
granskningsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) till regionstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Nedan lämnas en sammanfattning av regionstyrelsens och hälso- och
sjukvårdsnämndens svar på revisorernas rekommendationer:
- Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för
upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid
innan befintliga avtal löper ut.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta
särskild åtgärd avseende revisorernas rekommendation att genomföra
ytterligare en genomlysning av implementeringen av
röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens
granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den
politiska organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den
delegationsordning som gäller, och att såväl regiondirektören som hälsooch sjukvårdsdirektören vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och
möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt arbetsordningar och
reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för
upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen
vidta någon ytterligare åtgärd.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-15

Beslutsunderlag

 §173 RSAU Svar på revisionsrapport: Granskning av
upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system
(RIS).
 Förslag till svar på granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) - hälso- och
sjukvårdsnämnden
 § 31 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning av
upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system
(RIS)
 Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till
implementerat system (RIS)

18 Redovisning av delegationsbeslut
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.
Förslag till beslut

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

• 18RGK21-28 Upphandlingschef beslut 28/2018 Tilldelningsbeslut passagesystem.
• 18RGK25-20 Regionjurist beslut 20/2018 - Utlämnande av allmän
handling.
• 18RGK21-31 Upphandlingschef beslut 31/2018 Tilldelningsbeslut delprojektledare i arbetet med regional
planeringsatlas.
• 18RGK21-32 Upphandlingschef beslut 32/2018 Tilldelningsbeslut sittsystem (hjälpmedel).
• 18RGK21-33 Upphandlingschef beslut 33/2018 Tilldelningsbeslut biljettautomater.
• 18RGK21-34 Upphandlingschef beslut 34/2018 Tilldelningsbeslut rekrytering.
• 18RGK21-35 Upphandlingschef beslut 35/2018 Tilldelningsbeslut utvärderare för projekt samplanering.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-15

• 18RGK12-4 Regiondirekt
ö r beslut 4/2018 - Förordnande av t f
regiondirektör och sjukvårdsledare i särskild krisledning för perioden
2018-07-09--2018-07-29 och 2018-08-13--2018-08-19.
• 18RGK21-37 Upphandlingschef beslut 37/2018 - Tilldelningsbeslut
operationsartiklar inkl. engångsartiklar.
• 18RGK15-15 Planeringsdirektö r beslut 15/2018 - Remissyttrande
Trafikplan Växjö 2030.
• 18RGK15-16 Planeringsdirektö r beslut 16/2018 - Remissyttrande
detaljplan för del av Vita Korset 14 m.fl. (Norregårds förskola) i
Älmhult, Älmhults kommun.
• 18RGK15-17 Planeringsdirektö r beslut 16/2018 - Remissyttrande
detaljplan för del av Bergkvara 6:1., Räppe, Växjö kommun.
• 18RGK15-18 Planeringsdirektö r beslut 18/2018 - Remissyttrande
samråd detaljplan för del av Lekeryd 9:2 m.fl. (Trafikplats Lekeryd) i
Alvesta tätort.
• 18RGK29-26 Enhetschef vårdstö d beslut 26/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK25-21 Regionjurist beslut 21/2018 - Utlämnande av del av
information.
• 18RGK33-5 Chef inom respektive enhet beslut 5/2018 Tillsvidareanställningar 2018-05-01--2018-05-31.
• 18RGK19-9 Ekonomidirekt
ö r beslut 9/2018 - Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-110355-18*/1.
• 18RGK19-10 Ekonomidirektö r beslut 10/2018 - Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-110354-18*/1.
• 18RGK34-12 Regionstyrelsens ordförande beslut 12/2018 Rättegångsfullmakt till Advokatbyrån Rosholm Dell att företräda
Region Kronoberg i mål nr 2289-18.
• 18RGK34-13 Regionstyrelsens ordförande beslut 13/2018 Rättegångsfullmakt till advokatbyrån Rosholm Dell att företräda
Region Kronoberg i mål nr 444-18.
• 18RGK15-19 Planeringsdirektö r beslut 19/2018 - Remissyttrande
detaljplan för Wallin 1, Älmhults kommen.
• 18RGK34-14 Regionstyrelsens ordförande beslut 14/2018 - Ombud
till årsstämma för Öresundståg AB.
• 18RGK25-22 Regionjurist beslut 22/2018 - Överklagande av
Migrationsverkets beslut.
• 18RGK15-20 Planeringsdirektö r beslut 20/2018 - Remissyttrande
detaljplan för Åseda 14:121 m. fl. i Åseda samhälle, Uppvidinge
kommun.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-15

• 18RGK26-3 FoU-chef beslut 3/2018 - Fördelning av medel till
forsknings- och utvecklingsprojekt samt förbättringsprojekt inom
områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård 2018.
• 18RGK12-5 Regiondirekt
ö r beslut 5/2018 - Fördelning av bidrag
för 2018 till politiska ungdomsorganisationer enligt delegation.
• 18RGK12-5.1 Bilaga till Regiondirektö r beslut 5/2018.
• 18RGK21-38 Upphandlingschef beslut 38/2018 - Talbokspelare.
• 18RGK21-36 Upphandlingschef beslut 36/2018 - Tilldelningsbeslut
konditorivaror.
• 18RGK21-39 Upphandlingschef beslut 39/2018 - Tilldelningsbeslut
utvärdering äldrehälsan Kronoberg.
• 18RGK21-40 Upphandlingschef beslut 40/2018 - Tilldelningsbeslut
Sveriges kommuner och landsting (SKL) nationella kvinnofridssatsning
2018-2020.
• 18RGK34-16 Regionstyrelsens ordförande beslut 16/2018 Rättegångsfullmakt till Advokatbyrån Rosholm Dell att företräda
Region Kronoberg i ärende 18RGK1207.
• 18RGK34-15 Regionstyrelsens ordförande beslut 15/2018 Befullmäktiga arbetsrättsjuristerna vid Sveriges Kommuner och
Landsting att företräda Region Kronoberg i mål nr 2338-18.
• 18RGK25-23 Regionjurist beslut 23/2018 - Gallringsbeslut.
• 18RGK29-31 Enhetschef vårdstö d beslut 31/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK29-30 Enhetschef vårdstö d beslut 30/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK15-21 Planeringsdirektö r beslut 21/2018 - Remissyttrande
detaljplan för Portvakten 4 Öster, Växjö kommun.
• 18RGK15-22 Planeringsdirektö r beslut 22/2018 - Remissyttrande
planprogram för Södra stationsområdet (Stinsen 2 m.fl.), Älmhults
kommun.
• 18RGK15-24 Planeringsdirektö r beslut 24/2018 - Remissyttrande
detaljplan för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) i
Alvesta tätort, Alvesta kommun.
• 18RGK15-23 Planeringsdirektö r beslut 23/2018 -Remissyttrande
detaljplan för del av Alvesta 14:56 (Kulturen) i Alvesta tätort, Alvesta
kommun.
• 18RGK29-27 Enhetschef vårdstö d beslut 27/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK29-28 Enhetschef vårdstö d beslut 28/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK29-29 Enhetschef vårdstö d beslut 29/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK20-14 Fö rhandlingschef beslut 10/2018 - Beslut om
utfärdande av skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom
Region Kronoberg.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-15

• 18RGK20-15 Fö rhandlingschef beslut 11/2018 - Beslut om
utfärdande av skriftlig varning, enligt AB § 11, till anställd person inom
Region Kronoberg.
• 18RGK21-41 Upphandlingschef beslut 41/2018 - Tilldelningsbeslut
osteosyntesmaterial, trauma/ortopedi.
• 18RGK29-32 Enhetschef vårdstö d beslut 32/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK29-33 Enhetschef vårdstö d beslut 33/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK29-34 Enhetschef vårdstö d beslut 34/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK29-35 Enhetschef vårdstö d beslut 35/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK29-36 Enhetschef vårdstö d beslut 36/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK29-37 Enhetschefs vårdstö d beslut 37/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK29-38 Enhetschef vårdstö d beslut 38/2018 - Avskrivning av
fordran.
• 18RGK34-18 Regionstyrelsens ordförande beslut 18/2018 Kronobergs läns frikyrkoråd ansökan om bidrag på 75 000 kr.
• 18RGK12-6 Regiondirekt
ö r beslut 6/2018 - Yttrande över
kommunala detaljplaner.
• 18RGK12-7 Regiondirekt
ö r beslut 7/2018 - Yttrande över
kommunala detaljplaner.
• 18RGK12-8 Regiondirekt
ö r beslut 8/2018 - Yttranden över
kommunala detaljplaner.
• 18RGK12-9 Regiondirekt
ö r beslut 9/2018 - Yttrande över
kommunala detaljplaner.
• 18RGK14-1 Kanslidirekt
ö r beslut 1/2018 - Begäran om utlämnande
av allmän handling.
• 18RGK34-17 Regionstyrelsens ordförande beslut 17/2018 Remissyttrande över Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun.
• 18RGK33-7 Chef inom respektive enhet beslut 7/2018 Tillsvidareanställningar under 2018-07-01--2018-07-31.
• 18RGK33-6 Chef inom respektive enhet beslut 6/2018 Tillsvidareanställningar under 2018-06-01--2018-06-30.
• 18RGK14-2 Kanslidirekt
ö r beslut 2/2018 - Begäran om utlämnande
av allmän handling.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-15

• 18RGK20-8 ö
F rhandlingschef beslut 4/2018 Överenskommelse angående upphörande av anställning för enskild
person.

19 Anmälningar för kännedom
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut

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

- Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån som
ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om
tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen (cirkulär 2018:9).
- SKL Cirkulär 18:21 - Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna
bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12.
- SKL Cirkulär 18:26 - Ny förvaltningslag.
- SKL Cirkulär 18:21 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker
som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter
om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10.
- SKL Cirkulär 18:23 - Överenskommelse om landstingens arbete med
krisberedskap och civilt försvar.
- Cirkulär 18:24 - Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar.
- 18RGK301-13 Protokoll vid ordinarie årsstämma, 2018-05-24.
- 18RGK1138-1 Fö rbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och
Landsting.
- 18RGK659-3 Tilläggsö verenskommelse mellan staten och SKL till
Patientmiljarden.
- 15RK11-234 Beslut om öf rordnande av ledamot till
viltförvaltningsdelegationen i Kronoberg.
- 18RGK301-10 Protokoll från styrelsemöte nr 142, 2018-04-12.

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-08-15

20 Övriga informationsärenden

21 Övriga beslutsärenden

Svar på medborgarförslag –
Mätstation för luftburet
pollen i Kronobergs län

3
18RGK737

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§169

Svar på medborgarförslag –
Mätstation för luftburet pollen i
Kronobergs län (18RGK737)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg inväntar en nationell lösning för placering och finansiering av
pollenmätning i Sverige, samt
att därmed anse medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående mätningar av luftburet pollen i Kronobergs län har
inkommit till Region Kronoberg. Regionfullmäktige beslutade § 33/2018 att överlämna
medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Pollenmätningar görs idag på 20 platser i Sverige och ger en prognos på ett område på
5-7 mil om terrängen är av samma slag. De närmaste mätstationerna finns idag i Nässjö,
Bräkne- Hoby, Jönköping, Västervik, Hässleholm och Kristianstad.
Förslagsställaren anser att en mätning i Kronobergs län vore lämplig eftersom terrängen
och vegetationen i områdena där mätningarna görs skiljer sig mycket från Kronobergs
län. Förslagsställaren föreslår även att mätningar av pollen kan samköras med mätningar
som görs i luftvårdsförbundet.
Region Kronoberg har tidigare haft pollenmätningar men avslutade mätningarna 2002
på grund av höga kostnader och ingen tydlig vinst för patienten, vilket fortfarande är ett
beslut man står fast vid. Mätningar i samråd med luftvårdsförbundet är tyvärr inte
aktuellt då sättet att mäta skiljer sig på flera punkter bland annat frekvensen och valet av
mätplats.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg inväntar en nationell lösning för placering och finansiering av
pollenmätning i Sverige, samt
att därmed anse medborgarförslaget anses besvarat.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 § 33 RF Fördelning av medborgarförslag - Mätstation för luftburet pollen
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Svar på medborgarförslag
Diarienr: 18RGK737
Handläggare: Moa Gerklev,
Datum: 2018-06-15

Regionstyrelsen

Svar på medborgarförslag – Mätstation för luftburet
pollen i Kronobergs län

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg inväntar en nationell lösning för placering och finansiering
av pollenmätning i Sverige.
att därmed anse medborgarförslaget anses besvarat

Sammanfattning
Ett medborgarförslag angående mätningar av luftburet pollen i Kronobergs län har
inkommit till Region Kronoberg. Regionfullmäktige beslutade § 33/2018 att
överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Pollenmätningar görs idag på 20 platser i Sverige och ger en prognos på ett
område på 5-7 mil om terrängen är av samma slag. De närmaste mätstationerna
finns idag i Nässjö, Bräkne- Hoby, Jönköping, Västervik, Hässleholm och
Kristianstad.
Förslagsställaren anser att en mätning i Kronobergs län vore lämplig eftersom
terrängen och vegetationen i områdena där mätningarna görs skiljer sig mycket
från Kronobergs län. Förslagsställaren föreslår även att mätningar av pollen kan
samköras med mätningar som görs i luftvårdsförbundet.
Region Kronoberg har tidigare haft pollenmätningar men avslutade mätningarna
2002 på grund av höga kostnader och ingen tydlig vinst för patienten, vilket
fortfarande är ett beslut man står fast vid. Mätningar i samråd med
luftvårdsförbundet är tyvärr inte aktuellt då sättet att mäta skiljer sig på flera
punkter bland annat frekvensen och valet av mätplats.
Bakgrund
Var femte person i Sverige har idag någon form av pollenallergi, alltifrån lindrigare
till allvarligare fall som påverkar allmäntillståndet markant och kan leda till både
sjukskrivningar och försämrad arbets-/studieförmåga. Pollenprognoserna finns till
för att sjukvårdspersonal och privatpersoner bättre ska kunna planera vård och
egenvård och för att kunna diagnostisera rätt.
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 18RGK737
Handläggare: Moa Gerklev,
Datum: 2018-06-15

Det finns ett 20-tal pollenmätningsstationer i Sverige. Prognoserna tas fram av
Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet, Pollenlaboratoriet vid
Göteborgs universitet, pollenlaboratoriet i Umeå, samt ett antal sjukhus
(Eskilstuna, Jönköping, Norrköping och Västervik). Pollenfällan ska gärna
placeras högt upp för att vara så representativ som möjligt och kan då ge en
prognos för ett område med en radie på cirka 5-7 mil, om terrängen är av samma
slag. De närmaste mätstationerna till Kronobergs län är Bräkne- Hoby,
Kristianstad, Hässleholm, Nässjö, Jönköping och Västervik. Mätningarna börjar
ofta i mitten av mars och avslutas i augusti. Resultatet presenteras på internet,
pollenprognosen m.m. och säljs ibland till media som presenterar prognosen och
informationen i tidningar och tv.
Det finns idag ingen nationell plan för placering och finansiering för
pollenmätning. 2010 gjordes en statlig offentlig utredning där utredaren föreslog
att en nationell organisation skulle ansvara för samt finansiera mätningar av pollen
på 25 ställen i landet. Idag finansierar många regioner och landsting mätningarna
själva medan en del får statligt stöd genom Palynologiska laboratoriet.
Region Kronoberg har tidigare mätt pollenhalten i luften men avslutade
mätningarna 2002. Mätningarna gjordes då på Centrallasarettet i Växjö. Där
pollenfällan tömdes dagligen av personal från Regionservice, som skickade
proverna till Palynologiska laboratoriet i Stockholm för att få prognosen dagen
efter.
Region Kronobergs ställningstagande till medborgarförslaget
Region Kronoberg anser att en mätning av luftburen pollen i Kronoberg inte är
aktuell för närvarande.
Mätningarna av pollen startar ofta runt mars/ april. Många gånger kommer
patienter in med symptom redan innan mätningarna har startat, ibland så tidigt
som i januari. Inom sjukvården idag rekommenderas patienten börja ta
medicinering från första symptomen och fortsätta med en grundmedicinering och
komplettera med behovsmedicin vid behov. En pollenmätning skulle på så sätt
inte påverka själva rekommendationen av medicinering.
Skälen till att avsluta mätningarna 2002 är desamma som idag då kostnaden för
mätningarna är relativt höga och vinsten för patienten inte är övertygande.
Förslaget om att sammanstråla mätningarna som görs i luftvårdsförbundet med
pollenmätningarna är inte möjligt, då mätningarna som görs i luftvårdsförbundet
inte behöver vittjas lika ofta som pollenmätningarna, som behöver bemannas och
tömmas dagligen.
De existerande mätpunkterna för luftvårdsförbundet är idag placerade på platser
som skulle vara mindre gynnsamma för pollenmätningar och saknar
strömtillförsel, som pollenutrustningen kräver. Eftersom en diskussion om en
nationell satsning och plan har diskuterats är regionstyrelsens bedömning att
Region Kronoberg bör invänta en eventuell nationell lösning som skulle lägga upp
en strategisk plan för finansiering och placering av pollenmätningar i landet.
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 18RGK737
Handläggare: Moa Gerklev,
Datum: 2018-06-15

Ekonomiska konsekvenser av förslaget
Införande av pollenmätningar i Kronobergs län uppskattas kosta cirka 165 000
kr/år.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Protokollsutdrag Regionfullmäktige § 33/18
Medborgarförslag – Mätstation för luftburet pollen i Kronobergs län
Svar på medborgarförslag – Mätstation för luftburet pollen i Kronobergs län
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-02

§33

Fördelning av medborgarförslag Mätstation för luftburet pollen
(18RGK737)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

Carl Svensson, Ljungby, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om att
Region Kronoberg startar en mätstation för luftburet pollen.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag - Mätstation för luftburet pollen i Kronoberg

Månadssammandrag maj
och juli 2018 för Region
Kronoberg

5
18RGK108

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK108
Handläggare: Johan Jarl,
Datum: 2018-08-15

Regionstyrelsen

Månadssammandrag maj och juli 2018 för Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag för maj och juli 2018 för Region Kronoberg.

Sammanfattning
I bilagor redovisas månadssammandrag för maj respektive juli 2018 för Region
Kronoberg.
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. juli ett resultat på 131
mnkr vilket är en positiv avvikelse på 94 mnkr i förhållande till budget.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, pekar på ett överskott på 110 mnkr för
2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat. En ny prognos kommer att lämnas i
samband med delårsrapport augusti.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Månadssammandrag för maj 2018 för Region Kronoberg, med förslag
till beslut.
Månadssammandrag för juli 2018 för Region Kronoberg, med förslag
till beslut.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK108
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-08-15

Regionstyrelsen

Månadssammandrag juli 2018 Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås regionstyrelsen
att godkänna månadssammandrag juli 2018 för Region Kronoberg,

Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. juli ett resultat på 131
mnkr vilket är en positiv avvikelse på 94 mnkr i förhållande till budget.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, pekar på ett överskott på 110 mnkr för
2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat. En ny prognos kommer att lämnas i
samband med delårsrapport augusti.
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter juli 2018 ger ett ackumulerat resultat
på -16 mnkr jämfört med budget. Resultatet innebär en förbättring med 24 mnkr
jämfört med juniresultatet som slutade på -40 mnkr. Förbättringen förklaras av
säsongvariation med lägre kostnader för personal, material och läkemedel, intäkter
för såld vård samt tillkomna statsbidrag. Beslutade men ej påbörjade satsningar i
tilläggsbudget, påverkar det ackumulerade resultatet positivt med ca 35 mnkr.
Dessa kommer att få fullt genomslag 2019. Verksamhetens nettokostnader ökar
med 2,9 % exkl region- och vårdvalsersättning. Den låga ökningstakten förklaras
främst av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med
samma period 2017. Den prognos som lämnades i delårsrapporten förutsätter att
kostnadsreducerande åtgärder genomförs motsvarande 41 mnkr. Ett ekonomiskt
resultatkrav har riktats till centrumen med syfte att nå ett noll-resultat för hälsooch sjukvården. Resultatkraven kommer att följas upp i dialog med respektive
centrum. De största osäkerhetsfaktorerna utgörs av fortsatt utfasning av
hyrpersonal, resultateffekt av nya statsbidrag och tilläggsbudget samt kostnader för
köpt vård och läkemedel.
Trafiknämndens resultat för perioden innebär ett överskott på 1 mnkr jämfört med
budget. De största positiva avvikelserna gentemot budget visar Länstrafikens
kansli, Teknik och omkostnader och Öresundståg. Krösatåg syd och Växjö
stadstrafik redovisar de största negativa avvikelserna. Prognosen för 2018 är ett
resultat 2 mnkr bättre än budget. Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under
perioden uppgick till 52,9 % jämfört med 53,7 % för motsvarande period 2017.
Prognosen för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,3 % att jämföra med
budget som är 52,9 %.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK108
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-08-15

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet går enligt plan. Hittills visar
verksamheten ett förhållandevis stort överskott, 9 mnkr, vilket beror på
periodiseringar över året. Prognosen är att budgeten ska hållas.
Såväl Kulturnämnden som Grimslövs folkhögskola redovisar överskott på 2 mnkr
för perioden. Verksamheten löper enligt plan och prognoserna är resultat enligt
budget dvs noll-resultat.
Vårdvalsenheten redovisar för perioden ett överskott i förhållande till budget på
12 mnkr vilket främst förklaras av att de satsningar som tillfördes vårdvalet i
tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 ännu inte medfört fullt utfall av
kostnader. Därtill kommer överskott till följd av att produktionen fortsatt är lägre
än budgeterat inom Vårdval Hud. Kostnaden för bidrag avseende ST-läkare och
pre-ST är högre än budgeterat och påverkar resultatet negativt. Resultatet
innehåller en felperiodiserad intäkt som påverkar resultatet positivt med 2 mnkr.
Vårdvalsenhetens prognos för helåret är ett resultat på 10 mnkr bättre än budget.
För perioden redovisar Regionstyrelsen totalt ett överskott på 32 mnkr. Alla
enheterna, med undantag för Regionservice, visar ett resultat som är bättre än
budgeterat. Överskotten förklaras främst av att regiongemensamma medel inte
förbrukats i budgeterad takt, vakanser och frånvaro inom regionstaben samt en
positiv avvikelse för avskrivningskostnaderna. Regionservice redovisar för
perioden en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr vilken främst förklaras av att
antalet portioner minskar inom kostverksamheten, IT-verksamheten där
budgettäckning inväntas för utökade tjänster samt att energiförbrukningen varit
hög med en kall vinter och en mycket varm sommar.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna lägre än budgeterat. Det
försämrade skatteutfallet vägs dock upp av att utfallet för den
kommunalekonomiska utjämningen är högre än budgeterat, främst till följd av
kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnettot ger ett överskott på 44 mnkr i förhållande till budget till följd av
realisationsvinster.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Månadssammandrag juli 2018 Region Kronoberg
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Region Kronoberg
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. juli ett resultat på 131 mnkr vilket är en positiv
avvikelse på 94 mnkr i förhållande till budget.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, är ett överskott på 110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre
än budgeterat. En ny prognos kommer att lämnas i samband med delårsrapport augusti.

Resultat per nämnd/verksamhetsområde för perioden januari – juli 2018.
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Utfall
jan-jul
2018

Budget
jan-jul
2018

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

-2 397

-2 382

-16

-4 032

-4 111

-4 111

0

-182

-183

1

-313

-320

-318

2

Regional
utvecklingsnämnd

-29

-37

9

-53

-65

-65

0

Kulturnämnd

-35

-37

2

-60

-63

-63

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-5

-6

2

-9

-11

-11

0

Vårdval och
tandvårdsstöd

-621

-633

12

-1 050

-1 088

-1 078

10

Regionstyrelsen

-244

-275

32

-374

-389

-389

0

Verksamhetens
nettokostnad

-3 513

-3 553

40

-5 891

-6 047

-6 035

12

2 836

2 853

-16

4 722

4 857

4 829

-28

Statsbidrag

780

754

26

1 293

1 284

1 328

44

Resultat före
finansnetto

104

53

50

124

94

122

29

28

-16

44

59

-28

-13

15

131

37

94

183

66

110

44

Trafiknämnd

Skatteintäkter

Finansnetto
Resultat

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter juli 2018 ger ett redovisat ackumulerat resultat på -16 mnkr
jämfört med budget. Resultatet innebär en förbättring med 24 mnkr jämfört med juniresultatet som
slutade på -40 mnkr. Förbättringen förklaras av säsongvariation med lägre kostnader för personal, material
och läkemedel, intäkter för såld vård samt tillkomna statsbidrag. Beslutade men ej påbörjade satsningar i
tilläggsbudget, påverkar det ackumulerade resultatet positivt med ca 35 mnkr. Dessa kommer att få fullt
genomslag 2019. Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,9 % exkl region- och vårdvalsersättning. Den
låga ökningstakten förklaras främst av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med
samma period 2017.
Den prognos som lämnades i delårsrapporten förutsätter att kostnadsreducerande åtgärder genomförs
motsvarande 41 mnkr. Ett ekonomiskt resultatkrav har riktats till centrumen med syfte att nå ett nollresultat för hälso- och sjukvården. Resultatkraven kommer att följas upp i dialog med respektive centrum.
De största osäkerhetsfaktorerna utgörs av fortsatt utfasning av hyrpersonal, resultateffekt av nya
statsbidrag och tilläggsbudget samt kostnader för köpt vård och läkemedel.
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Trafiknämnden
Periodens resultat innebär ett överskott på 1 mnkr jämfört med budget. De största positiva avvikelserna
gentemot budget visar Länstrafikens kansli, Teknik och omkostnader och Öresundståg medans Krösatåg
syd och Växjö stadstrafik redovisar de största negativa avvikelserna.
Prognosen för 2018 är 2 mnkr bättre än budget, varav 5 mnkr avser Öresundståg (återbetalning av
hyreskostnader från vagnbolaget Transitio), 1 mnkr anropsstyrd trafik (försenad utbyggnad av närtrafiken)
och - 4 mnkr Växjö stadstrafik (ökade indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik).
Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 52,9 % jämfört med 53,7 % för
motsvarande period 2017. Prognosen för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,3 % att jämföra
med budget som är 52,9 %.
Regional utvecklingsnämnd
Verksamheten går enligt plan. Hittills visar verksamheten ett överskott på 9 mnkr vilket beror på
periodiseringar över året. Driftram har tilldelats och arbete har påbörjats men ännu inte genererat
kostnader i samma utsträckning. Likaså har externa ersättningar ännu inte genererat utbetalningar i samma
takt som budgeterade kostnader. Verksamheten på Regional Utveckling går ner under sommaren vilket
gör att det inte uppstår kostnader förutom personalkostnader. Mobilitetsersättningarna är budgeterade på
tolftedelar men kostnaderna uppstår till största del vid halvårsskiftena. Här kommer troligtvis inte tilldelad
budget räcka till. Ett beslut på ägarsamrådet med Almi kommer att generera ett underskott på driftstöden.
Prognosen är att budgeten ska hållas.
Kulturnämnd
Ett överskott på 2 mnkr har genererats t o m juli vilket bl.a. beror på periodiseringar till externa
verksamheter. Egna medel har inte beviljats eller utbetalats i sin helhet. Budgeten är periodiserad på
tolftedelar. Verksamheten löper enligt plan och prognosen är att resultatet ska följa budget under året.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Det positiva resultatet på 2 mnkr beror till största del på periodiseringar av budgeten som är gjord på
tolftedelar. Prognosen för 2018 är att årsbokslutet ska visa på ett nollresultat.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt tandvårdsstöd.
För perioden visar enheten totalt ett resultat som är 12 mnkr bättre än budget. Resultatet innehåller en
felperiodiserad intäkt som påverkar resultatet positivt med 2 mnkr. Ett justerat resultat efter juli uppgår
således till 10 mnkr.
Överskottet förklaras främst av att de satsningar som tillfördes vårdvalet i tilläggsbudget för hälso- och
sjukvård 2018 (gällande områdena fast vårdkontakt, hälsosamtal för 50-åringar samt hälsoundersökningar
för psykiskt funktionshindrade) ännu inte medfört fullt utfall av kostnader. Därtill kommer överskott till
följd av att produktionen fortsatt är lägre än budgeterat inom Vårdval Hud. Kostnaden för bidrag
avseende ST-läkare och pre-ST är högre än budgeterat och påverkar resultatet negativt. Barntandvården
redovisar ett underskott till följd av att budgeten för tandvårdspengen inte kompenserats fullt ut för att
20-22 -åringarna har fri tandvård.
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Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen. För
perioden redovisar Regionstyrelsen totalt ett överskott på 32 mnkr. Alla enheterna, med undantag för
Regionservice, visar ett resultat som är bättre än budgeterat. Överskotten förklaras främst av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt, vakanser och frånvaro inom regionstaben samt en
positiv avvikelse för avskrivningskostnaderna. Regionservice redovisar för perioden en negativ budgetavvikelse på 2 mnkr vilken främst förklaras av att antalet portioner minskar inom kostverksamheten, ITverksamheten där budgettäckning inväntas för utökade tjänster samt att energiförbrukningen varit hög
med en kall vinter och en mycket varm sommar.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna lägre än budgeterat. Det försämrade skatteutfallet
vägs dock upp av att utfallet för den kommunalekonomiska utjämningen är högre än budgeterat, främst
till följd av kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnettot ger ett överskott i förhållande till budget till följd av realisationsvinster.
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Resultatuppföljning för perioden januari - juli 2018
(mnkr)

Utfall
jan-jul
2018

Budget
jan-jul
2018

Utfall
jan-jul
2017

Avvikelse

Förändring
utfall %

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

387

380

7

378

2,3%

666

669

3

Sålda tjänster

288

280

9

251

14,9%

471

486

15

Övriga intäkter

275

232

43

214

28,4%

399

445

46

Summa intäkter

950

892

58

844

12,7%

1 535

1 599

64

-2 271

-2 355

83

-2 110

7,6%

-3 981

-3 858

122

-87

-17

-70

-121

-28,7%

-28

-150

-122

Köpt vård

-304

-297

-7

-268

13,8%

-498

-502

-4

Offentligt finansierad
privat vård

-161

-159

-2

-153

5,2%

-272

-272

0

Trafik

-466

-452

-14

-448

4,0%

-787

-799

-12

Läkemedel

-406

-401

-5

-393

3,2%

-687

-693

-6

Övriga kostnader

-643

-635

-8

-593

0

-1 101

-1 140

-40

Avskrivningar

-125

-130

5

-119

5,2%

-229

-219

10

Summa kostnader

-4 464

-4 445

-18

-4 206

6,1%

-7 583

-7 634

-51

Verksamhetens
nettokostnad

-3 513

-3 553

40

-3 362

4,5%

-6 047

-6 035

12

2 836

2 853

-16

2 643

4 857

4 829

-28

Statsbidrag

780

754

26

737

1 284

1 328

44

Resultat före
finansnetto

104

53

50

18

94

122

29

28

-16

44

15

-28

-13

15

131

37

94

33

66

110

44

Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal

Skatteintäkter

Finansnetto
Resultat

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. juli ett resultat före finansnetto på 104 mnkr
vilket är 50 mnkr bättre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 28 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 131 mnkr.

Intäkter
Intäkterna har ökat med 106 mnkr eller 12,7 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen
förklaras till största delen av ökade statsbidrag men även av ökad försäljning av vård, främst rättpsykiatri
och vidarefakturering av kostnader för utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region
Kronoberg har avtal med.
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Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - juli 2018
Utfall
jan-jul
2018

(mnkr)

Budget
jan-jul
2018

Avvikelse

Utfall
jan-jul
2017

Försäljning övriga medicinska tjänster

25

35

-10

23

Försäljning övriga tjänster

24

32

-8

26

135

103

31

76

Ersättning asylsökande

16

18

-2

24

6-% ersättning vid upphandling*

18

10

8

18

Övriga bidrag och ersättningar

32

22

11

28

Övrigt

25

13

12

19

275

232

43

214

Specialdestinerade statsbidrag

Totalt övriga intäkter

* Momsersättning till kompensation för ingående moms vid upphandling i verksamhet som inte är momspliktig.
Ersättningen beräknas schablonmässigt till 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning.

Övriga intäkter visar ett överskott på 43 mnkr jämfört med budget vilket till stor del förklaras av att
statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet inte
budgeteras. Ackumulerat uppgår dessa bidrag till 16 mnkr per juli. De kostnader bidragen ska täcka
budgeteras inte heller varför motsvarande budgetavvikelser även finns på kostnadssidan. På samma sätt
förhåller sig det med ersättningar från försäkringskassan för TMU/SLU vilka ackumulerat t.o.m. juli
uppgår till 3,6 mnkr. Den positiva avvikelsen för statsbidrag förklaras också av att utfallet avseende
patientmiljarden är 4,7 mnkr högre än budgeterat samt att regionen erhållit tillkommande utbetalningar
med 3,6 mnkr avseende ”extra tjänster” 2017.
Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott på 83 mnkr till följd av vakanser och frånvaro,
men också beroende på beslutad tilläggsbudget som inkluderar satsningar inom personalområdet som
ännu inte genomförts/ännu inte gett fullt utfall. Totalt har kostnaderna för egen personal ökat med 161
mnkr eller 7,6 % jämfört med motsvarande period 2017. Av kostnadsökningen på 161 mnkr så avser 59
mnkr ökade kostnader för pensioner.
Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har arbetet
med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Satsningen på att fasa ut hyrpersonal
genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för patienter och personal. Samtidigt är det
tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin vilka kan avläsas i resultaträkningen.
Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom juli-18
25 000

Kostnad hyrpersonal (tkr)

20 000
juli-17
16 622

15 000

juli-18
11 263

10 000

-

Februari-14
April-14
Juni-14
Augusti-14
Oktober-14
December-14
Februari-15
April-15
Juni-15
Augusti-15
Oktober-15
December-15
Februari-16
April-16
Juni-16
Augusti-16
Oktober-16
December-16
Februari-17
April-17
Juni-17
Augusti-17
Oktober-17
December-17
Februari-18
April-18
Juni-18

5 000
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I september 2017 syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för hyrpersonal sjönk markant jämfört med
föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016. Trenden med minskande kostnader för
hyrpersonal höll i sig under slutet av 2017 och inledningen av 2018. Under våren 2018 steg sedan
kostnaden ånyo men i juni och juli är kostnaden åter nere på 2016 års nivå.
Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal för perioden till 87 mnkr. Jämfört med samma period 2017 så
har kostnaden minskat med 35 mnkr eller 29 %. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca
52 mnkr. Hur kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per centrum och yrkeskategori inom hälso- och
sjukvården framgår av nedanstående tabell.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per centrum och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-jul 2018 och jan-jul 2017 (tkr).
Ackumulerat jan-jul 2018

(Tkr)

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Primärvårds- och rehabcentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
Hälso- och sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
SUMMA MÅNAD

Ackumulerat jan - jul 2017

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Differens 2018 jmf 2017

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

29 905

0

0

29 905

37 983

0

1 188

39 171

-8 079

0

-1 188

-9 266

10 504

2 697

3 973

17 174

18 856

1 488

941

21 284

-8 352

1 209

3 032

-4 110

1 339

677

112

2 129

2 747

7 719

844

11 310

-1 408

-7 042

-732

-9 182

0

0

1 529

1 529

0

0

1 188

1 188

0

0

341

341

12 815

13 817

115

26 748

14 273

15 895

40

30 209

-1 458

-2 078

75

-3 461

4 284

3 554

483

8 321

4 303

9 454

152

13 909

-19

-5 900

331

-5 588

357

135

0

492

1 485

2 283

0

3 768

-1 128

-2 148

0

-3 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 204

20 880

6 213

86 297

79 647

36 839

4 353

120 839

-20 443

-15 959

1 861

-34 541

Kostnad köpt vård
Tabell: Köpt vård för perioden januari – juli 2018
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall
jan-jul
2018

-208

Budget
jan-jul
2018

-204

Avvikelse

-4

Utfall
jan-jul
2017

Årsbudget
2018

-193

-350

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin
- Fritt vårdsökande
- Övrig

-8,0

-9,4

-22,5

-19,8

-53

-36

Summa ej högspecialiserad vård

-83

-76

-7

-66

-119

Övrigt

-13

-17

4

-9

-29

-304

-297

-7

-268

-498

Totalt köpt vård

Den redovisade kostnaden för köpt vård uppgår till 304 mnkr. Utfallet för köpt vård inkluderar kostnader
för utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal med till ett
värde av 16 mnkr. Dessa kostnader, som förklarar den stora ökningen jämfört med samma period 2017
för ”Ej högspecialiserad vård – Övrig”, vidarefaktureras till andra regioner/landsting.
Den redovisade kostnaden för externt köpt högspecialiserad vård uppgår till 208 mnkr att jämföra med
193 mnkr för motsvarande period 2017. I maj noterades mycket höga kostnader för externt köpt
högspecialiserad vård som under juni och juli sjunkit successivt. Den ackumulerade kostnaden ökar dock
med 15 mnkr eller 8 %. Högst kostnader redovisas för vård av för tidigt födda barn, patienter som
behandlats med ECMO, transplantationer, thoraxkirurgisk vård och barn- och ungdomspsykiatri. I och
med att kostnaderna till del avser köpt vård utanför södra sjukvårdsregionen genererar
abonnemangsmodellen en ”förlust” på 2 mnkr jämfört med samma period 2017.
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Överskottet för övrigt kopplat till köpt vård förklaras till stor del av redovisningstekniska orsaker
(kostnaden för momskompensation till privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans
utfallet redovisats under kontogruppen offentligt finansierad privat vård).
Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna ökar med 13 mnkr eller 3,2 % jämfört med samma period 2017.
Kostnadsutvecklingen för läkemedel har under våren uppvisat samma mönster som den köpta vården
med en dyr maj-månad som sedan minskat i juni och juli. Kostnad för nya cancerläkemedel står för de
största ökningarna. Budgeten har justerats med 16 mnkr med anledning av ökat statsbidrag för
läkemedelsförmånen, men överskrids ändå med en ackumulerad negativ avvikelse på -5 mnkr.
Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari - jul 2018
(mnkr)

Utfall
jan-jul
2018

Budget
Jan-jul
2018

Avvikelse

Utfall
jan-jul
2017

Årsbudget
2018

-114

-115

1

-114

-198

Annat material

-53

-53

0

-54

-96

Övriga anslag

-84

-118

34

-76

-202

Lokal och fastighetskostn inkl.
reparation, underhåll och energi mm
exkl avskrivningar

-79

-82

3

-70

-141

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-60

-48

-11

-58

-83

Reparation och underhåll inventarier

-33

-35

2

-31

-61

Telefon, datakommunikation och porto

-19

-17

-2

-13

-29

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-23

-25

2

-27

-43

Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra
konsultarvoden och tolkarvode

-51

-23

-29

-48

-39

Övrigt,

-126

-118

-8

-102

-208

Totalt övriga kostnader

-643

-635

-8

-593

-1 101

Sjukvårdsart. och medicinskt material

Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget. Avvikelserna för
övriga tjänster och övrigt förklaras till stor del av att det centralt inom hälso- och sjukvården lagts
en ”balanspost” för att möjliggöra kostnadstäckning av centrumens underskott.
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Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 4,5 % under de sju första månaderna 2018 jämfört med utfallet samma
period 2017. Ökningstakten hålls tillbaka av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört
med samma period 2017. Regionens nettokostnadsökning ligger i nivå med genomsnittet i riket för
perioden.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
8,0%

7,3%

7,6%

7,3%

6,3%

6,0%
4,0%
3,7%

4,3%

4,3%

2014

2015

6,5%

5,9%
5,0%

4,5%

5,1%

2,0%

2,0%

0,4%

0,0%
2012

2013

Nettokostnad

2016

2017

2018

Skatter o generella statsbidrag

Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2018 på 5,1 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 6,5 % jämfört med föregående år.

Nyckeltal

Resultatmål*
enligt balanskravet

Nuläge juli
2018

Prognos/
bedömning

Mål 2018

Långsiktigt
mål

3,6% (131 mnkr)

1,8% (110 mnkr)

1,1% (66 mnkr)

1%

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

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2018

Region Kronoberg totalt

JANUARI – JULI 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,3

6,0

3,3

5,4

6,2

3,1

Kommentar:

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

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

Behandling inom specialiserad vård *

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

Övrigt


Ny skatteprognos från SKL den 16 augusti.



Ny prognos för pensionskostnaderna från Skandia den 31 augusti.
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Regionstyrelsen
JANUARI - JULI 2018

HELÅR 2018
Resultat

Nettokostnad
Resultatuppföljning
(mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Regionservice

-5

-3

-2

-11

-7

Regionstaben

-68

-75

7

-118

-129

Regiongemensamt

-150

-175

24

-210

-215

Summa

-224

-253

29

-340

-351

-558

-567

10

-943

-976

-9

-12

3

-16

-21

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-54

-54

-1

-91

-92

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-621

-633

12

-1 050

-1 088

Förtroendemannaorganisationen

-20

-23

3

-34

-39

Summa
förtroendemannaorganisation

-20

-23

3

-34

-39

-865

-908

43

-1 424

-1 478

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud

Verksamhetens
nettokostnad

Regionservice visar efter maj månad ett ackumulerat resultat på -2 mnkr. De största avvikelserna mot
budget förklaras av att antalet portioner minskar inom kostverksamheten , IT-verksamheten där
budgettäckning inväntas för utökade tjänster samt att energiförbrukningen varit hög med en kall vinter
och en mycket varm sommar.
Den positiva avvikelsen för regionstaben förklaras av vakanser och tjänstledigheter samt att
Allmänmedicinskt kompetenscentrum (AMK) inte förbrukat erhållna statsbidrag.
Regiongemensamt redovisar för perioden ett resultat som är 24 mnkr bättre än budget. Detta förklaras
främst av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt och lägre avskrivningskostnader
än budgeterat. De enskilt största avvikelserna är regionledningens strategiska medel och
avskrivningskostnaderna som redovisar ackumulerade positiva avvikelser på 8 respektive 7 mnkr.
Vårdval primärvårds överskott beror på flera orsaker men det som påverkar resultatet mest är att de
satsningar som tillfördes vårdvalet i tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 (gällande områdena fast
vårdkontakt, hälsosamtal för 50-åringar samt hälsoundersökningar för psykiskt funktionshindrade) ännu
inte medfört fullt utfall av kostnader (+2,0 mnkr). Vidare är besöksersättningar (främst för hembesök)
lägre än budgeterat (+0,6 mnkr). Kostnaden i form av bidrag för ST-läkare och pre-ST påverkar resultatet
negativt med 2,0 mnkr. Resultatet innehåller en felperiodiserad intäkt som påverkar resultatet positivt med
2 mnkr. Överskottet för Vårdval hud uppkommer främst p.g.a. att produktionen är lägre än budgeterat
(+1,9 mnkr), att kostnaden för klinikläkemedel är lägre än budgeterat (+0,5 mnkr), samt att det inte heller
utgår något bidrag till ST-läkare (+0,5 mnkr). Barntandvården redovisar ett underskott på 1,0 mnkr.
Under 2017 fick 20-21 -åringarna fri tandvård och under 2018 omfattas även 22-åringarna av fri tandvård.
Budgeten för barntandvårdspengen för dessa åldersgrupper har inte kompenserats fullt ut.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2018

JANUARI – JULI 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Regionservice

5,7

6,9

4,0

5,2

6,5

3,4

Regionstaben

2,8

3,3

1,8

3,2

3,4

2,8

Regionstyrelsen totalt

5,4

6,5

3,6

5,3

6,1

3,8

Kommentar:

I regionservice har den korta sjukfrånvaron ökat något, inom regionstaben har både kort och lång
sjukfrånvaro minskat.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter juli 2018 ger ett redovisat ackumulerat resultat på -15,7 mnkr
jämfört med budget. Resultatet innebär en förbättring med 24 mnkr jämfört med juniresultatet som
slutade på -39,7 mnkr. Förbättringen förklaras av säsongvariation med lägre kostnader för personal,
material och läkemedel, intäkter för såld vård samt tillkomna statsbidrag. Rullande 12-månadersresultatet
förbättras och uppgår till -35,6 mnkr. Beslutade men ej påbörjade satsningar i tilläggsbudget, påverkar det
ackumulerade resultatet positivt med ca 35 mnkr. Dessa kommer att få fullt genomslag 2019.
Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,9 % exkl region- och vårdvalsersättning. Den låga
ökningstakten förklaras främst av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med
samma period 2017.
Den prognos som lämnades i delårsrapporten förutsätter att kostnadsreducerande åtgärder genomförs
motsvarande 41 mnkr. Ett ekonomiskt resultatkrav har riktats till centrumen med syfte att nå ett nollresultat för hälso- och sjukvården. Resultatkraven kommer att följas upp i dialog med respektive centrum.
De största osäkerhetsfaktorerna utgörs av fortsatt utfasning av hyrpersonal, resultateffekt av nya
statsbidrag och tilläggsbudget samt kostnader för köpt vård och läkemedel. En ny prognos kommer att
lämnas i samband med delårsrapport augusti.

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

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2018
Diff

jan-juli

Budget

Årsutfall
Diff

Prognos
2018
(mars)

2017

Intäkter
Patientavgifter

9,7

8,1

1,7

92,0

93,2

-1,2

157,3

-1,5

59,0

55,9

3,1

406,0

400,6

5,4

685,1

14,9

Landstingsersättning

290,7

290,7

0,0

2 372,3

2 372,3

0,0

3 837,1

0,0

Övriga intäkter

111,6

107,9

3,7

807,4

771,2

36,2

1 262,7

47,2

Summa intäkter

471,1

462,6

8,5

3 677,8

3 637,3

40,5

5 942,2

60,5

-190,6

-209,4

18,8

-1 831,1

-1 917,1

86,0

-2 986,6

124,3

-11,2

-2,3

-8,9

-86,3

-16,2

-70,1

-190,4

-122,1

Summa bemanning

-201,8

-211,7

9,9

-1 917,4

-1 933,3

15,9

-3 177,0

2,2

Köpt utomlänsvård*)

-58,4

-56,5

-1,8

-406,4

-392,1

-14,3

-643,7

-3,9

Läkemedel

-48,8

-53,3

4,4

-375,2

-373,0

-2,2

-624,3

-6,0

Medicinsk service

-24,4

-25,3

0,8

-180,9

-176,9

-4,1

-303,9

-5,2

Medicinskt och övr material

-16,0

-21,2

5,1

-165,0

-158,5

-6,5

-310,8

-7,7

Övriga kostnader

-80,9

-78,3

-2,6

-597,5

-552,4

-45,2

-953,2

-77,6

Såld vård inkl tandvård

*)

Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal

Åtgärder för
kostnadsreducering
Avskrivningar och internränta

40,8
-7,5

-7,2

-0,3

-51,1

-49,1

-2,0

-84,9

-4,0

-437,8

-453,4

15,6

-3 693,7

-3 635,3

-58,3

-6 097,7

-61,5

0,4

0,0

0,5

2,6

-0,2

2,7

14,7

2,5

33,7

9,2

24,5

-13,3

1,8

-15,1

-140,8

1,6

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

1,9

0,0

Finansiella kostnader

-0,6

-0,1

-0,5

-1,4

-0,7

-0,7

-0,7

-1,6

Resultat inkl åtgärder

33,1

9,1

24,0

-14,4

1,3

-15,7

-139,6

0

Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter

Not *): Under såld och köpt vård bruttoredovisas intäkter och kostnader för utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal med
privata aktörer. Kostnaden vidarefaktureras till patientens hemlandsting. Efter juli uppgår intäkter och kostnader till 15,7 mnkr.
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Intäktssidan ger ett överskott på 40,5 mnkr jämfört med budget. Patientavgifterna når inte fullt upp till
budgeterad nivå med en negativ avvikelse inom tandvården. Budgeten för patientavgifter har justerats för
avgiftsfri gynekologisk cellprovtagning. Intäkter för såld vård har förbättrats och ger en positiv avvikelse
från budget. Abonnemangsmodellen samt hög beläggning inom rättspsykiatrin redovisar överskott som
överstiger underskott inom framför allt kirurgi-, kvinno- och barncentrum. Övriga intäkter ger en positiv
avvikelse mot budget för ersättningar inom vårdval, såld medicinsk service, specialdestinerade statsbidrag,
ersättning vid upphandling och intern handel.
Under personalkostnader noteras minskade kostnader för övertid samtidigt som kostnad för sjuklön
ökar något jämfört med samma period 2017. Uttryckt i volym minskar övertiden med 10,7 % medan
sjukfrånvaron ökar med 2,9 % hänförbart till korttidsfrånvaro. Den totala närvarotiden ökar med 1,2 %. I
och med beslut om tilläggsbudget med ännu ej påbörjade satsningar, vakansläget samt genomförd
vårdplats- och bemanningsöversyn redovisas ett totalt överskott jämfört med budget.

Kostnaden för hyrpersonal ligger på ungefär samma nivå som hösten 2017 efter beslut om utfasning. Av
de totala kostnaderna för hyrpersonal på 86 mnkr står primärvård, BUP och hudverksamheten för 46
mnkr. Enligt den årsprognos som lämnats i mars väntas ett helårsutfall på 150 mnkr, vilket ligger i linje
med den ackumulerade kostnaden. Jämfört med föregående år sjunker kostnaden med 34,5 mnkr eller
28,6 %. Kostnaden sjunker något under sommarmånaderna jämfört med tidigare månader i år. Antal
hyrläkare minskar från ca 48 till 31 stycken och sjuksköterskor från 54 till 24. Merkostnaden för
hyrpersonal uppgår till ca 52 mnkr.
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Den redovisade kostnaden för köpt vård uppgår till 406,4 mnkr. Kostnaden inkluderar utomlänspatienter
som söker vård på Region Kronobergs avtal med 15,7 mnkr. Budget för köpt/såld vård har justerats med
motsvarande. I diagrammet ovan har den kostnaden exkluderats, eftersom vården inte avser kronobergare.
I maj noterades mycket höga kostnader för externt köpt högspecialiserad vård som under juni och juli
sjunkit successivt. Den ackumulerade kostnaden ökar dock med 16,1 mnkr eller 8,4 %. Högst kostnader
redovisas för vård av för tidigt födda barn, patienter som behandlats med ECMO, transplantationer,
thoraxkirurgisk vård och barn- och ungdomspsykiatri. I och med att kostnaderna till del avser köpt vård
utanför södra sjukvårdsregionen genererar abonnemangsmodellen en ”förlust” på 2,4 mnkr jämfört med
samma period 2017.
Internt köpt rättspsykiatrisk vård är oförändrad jämfört med samma period 2017. Den försiktigt positiva
utveckling som tidigare nämnts avseende köpt ortopedi inom vårdgarantin kvarstår. Kostnaderna ligger nu
1,3 mnkr under utfallet samma period föregående år medan antalet utfärdade remisser till utomlänsvård
åter ökat. Totalt minskar antal utfärdade remisser jan-juli från 3218 till 3097 jämfört med samma period
föregående år.
Läkemedelskostnaderna ökar med 11,6 mnkr eller 3,2 % jämfört med samma period 2017.
Kostnadsutvecklingen för läkemedel har under våren uppvisat samma mönster som den köpta vården
med en dyr maj-månad som sedan minskat i juni och juli. Kostnad för nya cancerläkemedel står för de
största ökningarna. Budgeten har justerats med 16 mnkr med anledning av ökat statsbidrag för
läkemedelsförmånen, men överskrids ändå med en ackumulerad negativ avvikelse på -2,2 mnkr.
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Kostnaderna för medicinsk service ökar främst avseende klinisk kemi och mikrobiologi med 10,1
respektive 12,7 %. Trots förstärkt budget redovisas ett underskott med -4,1 mnkr efter juli.
Övriga kostnader inkluderar den ”balanspost” som lagts under hälso- och sjukvårdsgemensamt
kostnadsställe för att möjliggöra kostnadstäckning av centrumens underskott. Exklusive balansposten
uppgår den negativa avvikelsen mot budget till -11 mnkr och utgörs av sjukresor, IT-kostnader och
förbrukningsinventarier.

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

Juli ack
2018

Juli ack
2017*)

Resultat
2017*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår
(mars)

Resultatkrav**)

877

-13 472

-9 775

4 743

-11 200

0

-3 559

-13 178

-12 199

-2 585

-10 800

0

4 436

-293

2 424

7 328

-400

0

Medicin- och akutcentrum

-16 219

-18 782

-29 450

-26 886

-9 500

-5 000

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-35 370

-59 700

-86 437

-62 107

-49 000

-39 000

4 062

-3 840

-5 593

2 309

-200

0

Psykiatricentrum

-4 417

-15 672

-19 585

-8 330

-8 500

-5 000

Rättspsykiatri

-1 212

-3 506

-1 658

216

2 500

0

varav vårdval
varav rehab + övrigt

Medicinskt servicecentrum

Tandvårdscentrum
Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling

1 068

111

-1 135

-177

0

0

-51 210

-114 860

-153 632

-90 232

-75 900

-49 000

28 844

-9 508

-5 509

32 844

30 600

44 500

3 901

2 649

4 814

6 066

4 000

4 000

Åtgärder för kostnadsreducering
Summa HS gemensamt
Projekt
Resultat inkl åtgärder

40 800
32 746

-6 860

-695

38 910

75 400

48 500

2 750

1 602

14 728

15 720

500

500

-15 715

-120 117

-139 599

-35 601

0

0

Not: *) 2017 har justerats för organisationsförändringar, **) Enligt HSN 2018-06-18
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Kommentar från respektive centrum:
Samtliga centrum, med undantag för KBC, redovisar ett positivt månadsresultat för juli. Vårens höga
kostnader för köpt vård och läkemedel tillsammans med den besvärliga bemanningssituationen med
beroende av hyrpersonal ger ackumulerade underskott för flera centrum. Inom Psykiatricentrum generar
barn- och ungdomspsykiatrin ett underskott samtidigt som vuxenpsykiatrin redovisar överskott.
Respektive centrum kommenteras i korthet nedan:

Primärvårds- och rehabcentrum redovisar för vårdvalsenheterna ett ackumulerat negativt resultat
medan anslagsenheterna har ett positivt resultat. Minusresultatet för vårdval förklaras till stor del av
hyrläkarberoendet med en fortsatt mycket besvärlig personalsituation med ca hälften av
distriktsläkartjänsterna vakanta. Detta påverkar inte bara kostnadssidan i form av högre
bemanningskostnader utan även intäktssidan med lägre vårdvalsersättningar; framförallt är det hälso-och
sjukvårdspengen som understiger budget t f a att relativ ACG successivt sjunker. Tillskott för ör fast
vårdkontakt samt statsbidrag har förbättrat resultatet de senaste månaderna. Främsta orsaken till det
mindre plusresultatet för anslagsfinansierade enheter är vakanser på Rehabkliniken och Lasarettsrehab.

Medicin- och akutcentrum redovisar ett underskott på -16 mnkr exklusive projekt. Det negativa
resultatet beror främst på ökade kostnader för läkemedel och thoraxkirurgisk vård. Sedan tidigare har även
kostnad för fritt vårdsökande inom ögonsjukvård ökat. Centrumets kostnader för övertid och hyrpersonal
har varit höga under årets inledning med en koppling till relativt hög kort sjukfrånvaro och omfattande
introduktion av nya medarbetare.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum redovisar ett negativt resultat på -35 mnkr.
Intäkterna för såld vård avviker negativt framförallt inom Hudkliniken, men även generellt inom
centrumet. Centrumet har ett stort antal vakanta tjänster, vilket skapar ett behov av hyrpersonal och en
positiv budgetavvikelse för den egna personalen. Ortopedkliniken redovisar minskade kostnader för köpt
vård vårdgaranti samtidigt som ÖNH-kliniken har ökade kostnader jämfört med 2017. Ökade
läkemedelskostnader framträder framförallt inom Barn- och ungdomskliniken. Även kostnaderna för
hörhjälpmedel och hörapparater inom ÖNH-kliniken ökar.

Medicinskt servicecentrum redovisar ett ekonomiskt resultat på +4 mnkr. Den främsta orsaken till det
positiva resultatet är högre intäkter samt lägre bemanningskostnader jämfört med budget, bl a lägre
övertidskostnader och höga semesteruttag under juli. Centrumet har även lägre kostnader för
reparation/underhåll och tvätt av personalkläder.

Psykiatricentrum redovisar ett negativt resultat på -4,4 mnkr. Barn- och ungdomspsykiatrin redovisar ett
stort underskott för hyrpersonal. Ett antal utvecklingsarbeten pågår utifrån genomförd extern granskning
och positiva signaler finns redan inom områdena, men de ekonomiska resultaten förväntas slå igenom
först 2019. Vuxenpsykiatrin har ett positivt ekonomiskt resultat och kostnaderna för hyrpersonal ligger på
2 % av personalbudgeten.

Rättspsykiatrins resultat förbättras i juli, men slutar ändå på ett negativt ackumulerat resultat. Klinikens
beläggning ligger på 102 %. Man har en fortsatt positiv utveckling avseende övertidskostnader och har
minskat sina kostnader för hyrpersonal. Kommande kostnad för beslutat OB-tillägg väntas försämra
resultatet med ca 3,5 mnkr.

Tandvårdscentrum redovisar ett positivt resultat. Tandläkarnas timintäkter förbättrats och andelen
vårdadministration minskat. Under sommarmånaderna sjunker personalkostnaderna samtidigt som
intäkterna för frisktandvård och barntandvård är oförändrade. Allmäntandvården redovisar ett litet
plusresultat men specialisttandvården fortsätter att redovisa underskott. Prognos för 2018 är ett
nollresultat.
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Hälso- och sjukvårdsgemensamma verksamheter redovisar ett sammanlagt positivt resultat på 32,7
mnkr. Väsentliga positiva avvikelser redovisas för såld vård, hyrpersonal,
läkemedel/smittskyddsverksamhet, AT-läkare, vakanser inom HS-avdelningen samt för beslutade
satsningar som ännu inte påbörjats. Väsentliga negativa avvikelser är interndebiterade kostnader för
sjukresor samt finansieringsbrist där centrumen kompenserats för ett antal budgetbrister.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – JULI 2018

JANUARI – JULI 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

PRC Primärvårdscentrum

5,6

6,2

2,6

5,2

5,6

2,9

PSC Psykiatricentrum

7,3

8,5

3,7

7,2

8,5

3,3

RPK Rättspsykiatriska
Regionkliniken

5,6

7,3

4,4

6,1

9,3

3,8

TVC Tandvårdscentrum

7,2

7,7

3,1

6,1

6,5

3,1

MAC Medicin- och
Akutcentrum

4,7

5,2

2,9

4,7

5,3

2,6

KBC Kirurgi-, Kvinno- och
Barncentrum

4,9

5,4

2,1

5,5

6,0

2,5

MSC Medicinskt
Servicecentrum

3,8

3,6

4,2

5,4

6,2

2,7

HSJ Hälso o
sjukvårdsgemensamt

1,4

1,7

1,1

1,0

0,6

1,3

HSU Hälso o
sjukvårdsutveckling

4,1

4,8

1,3

4,3

4,9

0,9

HSN totalt

5,3

5,9

3,3

5,5

6,2

3,0

Kommentar: Fortsatt minskning jämfört med föregående år. Kraftig förbättring inom MSC, negativ trend
inom TVC.

18

Väntande till planerat nybesök hos läkare

Kommentar: Totalt antal väntande till läkarbesök den 31 juli är 6 256 patienter, vilket innebär en ökning
med 507 patienter under juli. Jämfört med juli 2017 har antalet väntande ökat med 977. Detta kan delvis
förklaras av en motsvarande produktionsminskning jämfört med 2017. Den nationella vårdgarantin har
försämrats från 83 % i juni till 79 % i juli och Kronobergs vårdgaranti försämrades från 67 % till 57 %. I
juli 2017 var den nationella vårdgarantin 84 % och Kronobergs vårdgaranti 60 %.
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Väntande till planerad operation/åtgärd

Kommentar: Totalt antal väntande till operation/behandling är den 31 juli 3 528 patienter, vilket är en
ökning med 493 patienter under juli. Jämfört med juli 2017 har antalet väntande ökat med 32 patienter.
Den nationella vårdgarantin försämras från 63 % till 59 % jämfört med juni och Kronobergs vårdgaranti
har försämrats från 48 % i juni till 41 % i juli. I juli 2017 var den nationella vårdgarantin 62 % och
Kronobergs vårdgaranti 43 %.
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Antal väntande till BUP
(Diagram jan 2015 – juli 2018)

Kommentar: För barn och ungdomspsykiatrin väntar 363 på utredning den 31 juli att jämföras med 359
väntande i juli 2017. Även antalet väntande till nybesök och behandling ökar jämfört med maj 2017.
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Verksamhetsstatistik juli
Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Primärvård – vårdval
Läkarbesök

94 411

103 220

102 353

-8 809

-7 942

-9%

-8%

- varav jourbesök

10 780

10 386

11 284

394

-504

4%

-4%

135 482

130 981

131 393

4 501

4 089

3%

3%

65 389

61 641

65 151

3 748

238

6%

0%

2 575

2 639

2 570

-64

5

-2%

0%

Vårdtillfällen (utskrivna)

78

83

81

-5

-3

-6%

-4%

Medelvårdtid (utskrivna)

33

32

32

1

1

4%

4%

73%

54%

53%

19%

21%

36%

40%

1 371

1 360

1 372

11

-1

1%

0%

31 186

31 733

28 533

-547

2 653

-2%

9%

13 260

13 028

12 512

232

748

2%

6%

Vårddagar (utskrivna)

58 244

61 650

67 221

-3 406

-8 977

-6%

-13%

Vårdtillfällen (utskrivna)

14 111

13 973

14 836

138

-725

1%

-5%

Medelvårdtid (utskrivna)

4,1

4,4

4,5

-0,3

-0,4

-6%

-9%

Ej
uppgift

2596

2280

-2 596

-2 280

Förlossningar

1222

1305

1300

-83

-78

-6%

-6%

Födda barn

1246

1318

1314

-72

-68

-5%

-5%

Beläggning i %

93%

92%

88%

1%

5%

1%

6%

295,8

314,8

354,0

-19,0

-58,2

-6%

-16%

Läkarbesök

94 756

93 650

91 627

1 106

3 129

1%

3%

- varav akutmottagningarna

31 347

29 955

29 704

1 392

1 643

5%

6%

6 019

5 715

5 971

304

48

5%

1%

- varav planerade återbesök

39 183

38 808

37 869

375

1 314

1%

3%

- varav planerade nybesök

18 207

19 172

18 083

-965

124

-5%

1%

Besök annan vårdgivare

83 563

82 114

78 390

1449

5173

2%

7%

Besök i dagsjukvård

36 574

34 157

33 394

2417

3180

7%

10%

7 504

7 023

7 079

481

425

7%

6%

19 398

17 755

17 942

1643

1456

9%

8%

- varav dialys

5 447

5 224

4 922

223

525

4%

11%

- varav dagendoskopi

4 225

4 155

3 451

70

774

2%

22%

Besök annan vårdgivare
Övrig primärvård/rehabilitering
Sjukvårdsrådgivning samtal
Vårddagar (utskrivna)

Beläggning i %
Läkarbesök
Besök annan vårdgivare
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt
Somatisk slutenvård

Operationer i SV

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök

- varav dagkirurgi
- varav dagmedicin

För primärvården innebär utfasningen av hyrpersonal att antalet läkarbesök minskar med 8 809 besök,
samtidigt som antalet besök till annan vårdgivare ökar med 4 501. Likaså ökar digitala besök från 941 till
2 641 och där 2 303 avser läkarbesök. Inom somatisk öppenvård ökar de akuta läkarbesöken med
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1 696 medan de planerade besöken minskar med 590 besök. Besök hos annan vårdgivare ökar med 1 449
besök och i dagsjukvård med 2 417 jämfört med 2017. Inom somatisk slutenvård innebär
bemanningsproblemen att vi har färre disponibla vårdplatser och detta leder till minskning av vårddagar
och som hänförs till akuta vårdtillfällen.
Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

931

800

11%

9%

Psykiatri
Vårddagar (utskrivna)

9 466

8 535

8 666

Vårdtillfällen (utskrivna)

949

918

971

31

-22

3%

-2%

Medelvårdtid (utskrivna)

10,0

9,3

8,9

0,7

1,1

8%

12%

Beläggning i %

70%

71%

66%

-2%

4%

-3%

6%

Disponibla vårdplatser

52,0

52,0

50,7

0,0

1,3

0%

3%

Läkarbesök

7 560

7 540

7 222

20

338

0%

5%

- varav akuta

1 808

1 783

1 751

25

57

1%

3%

28 337

29 794

28 446

-1 457

-109

-5%

0%

26 183

25 030

25 647

1 153

536

5%

2%

Beläggning i %

102%

100%

102%

2%

0%

2%

0%

Disponibla vårdplatser

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 394

12 381

12 632

13

-238

0%

-2%

68%

64%

64%

4%

4%

6%

6%

Antal behandlade patienter

48 739

46 355

48 114

2 384

625

5%

1%

Total patienttid, timmar

69 089

63 333

61 176

5 756

7 913

9%

13%

Röntgen undersökningar

Ej uppgift

59 703

61 564

-59 703

-61 564

Röntgen CLV

Ej uppgift

40 856

42 569

-40 856

-42 569

Röntgen LLL

Ej uppgift

18 847

18 995

-18 847

-18 995

Mammografier

Ej uppgift

31 332

15 752

-31 332

-15 752

Kliniska fysiologiska analyser

Ej uppgift

10 274

8 827

-10 274

-8 827

Kliniska kemiska analyser

2 628 798

2 610 175

2 414 553

18 623

214 245

1%

9%

20 920

21 321

20 892

-401

28

-2%

0%

167 641

163 325

170 454

4 316

-2 813

3%

-2%

18 461

17 056

16 073

1 405

2 388

8%

15%

Besök, läkare med vårdavtal.

4 065

4 064

4 154

1

-89

0%

-2%

Besök, läkare med ersättn enl lag

7 432

8 590

8 688

-1 158

-1 256

-13%

-14%

Deleg besök hos sjuksköterskor

1 940

2 826

2 390

-886

-450

-31%

-19%

Sjukgymnastik, vårdavtal

1 134

2 820

2 888

-1 686

-1 754

-60%

-61%

18 445

18 696

21 070

-251

-2 625

-1%

-12%

Naprapat

903

1 071

1 119

-168

-216

-16%

-19%

Psykoterapeut

236

1 000

888

-764

-652

-76%

-73%

Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl
permissioner

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Transfusionsmedicin
Mikrobiologiska analyser
Pat och cyt analyser/remisser
Privata vårdgivare

Sjukgymnastik, ersättn enl lag
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Inom psykiatrin redovisas i stort oförändrad produktion med undantag för besök annan vårdgivare som
minskar. Rättspsykiatrin har ökat antal disponibla vårdplatser samtidigt som beläggningen har ökat. För
tandvården redovisas ökad produktion. För privata vårdgivare redovisas generella produktionsminskningar.
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Trafiknämnden
Resultatuppföljning per bas/delenhet
Månad: Januari – Juli 2018

Resultaträkning
(tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavvikelse

Länstrafikens
Kansli

-17 437

-18 736

1 299

-29 083

-32 100

Teknik och
omkostnader

-11 200

-12 484

1 284

-22 019

-26 201

-3 847

-3 650

-197

-8 149

-7 300

-885

-583

-301

-2 052

-1 000

Regiontrafik

-72 639

-72 701

61

-124 181

-125 200

Växjö stadstrafik

-41 343

-40 339

-1 004

-70 176

-68 600

-649

-700

51

-1 183

-1 200

Krösatåg Nord

-9 893

-10 135

242

-16 057

-17 000

Krösatåg Syd

-19 031

-16 726

-2 306

-32 829

-28 350

Öresundståg

-1 720

-2 917

1 196

-2 040

-5 000

-929

-1 050

121

-1 686

-1 800

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-2 201

-2 479

279

-3 602

-5 500

-403

-403

0

-538

-657

0

0

0

0

0

-56

-56

0

-87

-104

0

0

0

267

0

-182 235

-182 959

724

-313 416

-320 011

Marknadsföring
Utredningsuppdrag

Älmhult stadstrafik

Pågatåg

Serviceresor
Sjukreseadministration
Färdtjänstavdelning
Abonnerad
skolskjuts
Totalsumma

-4 000

5 000

1 000

2 000

Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 724 tkr jämfört med budget.
Störst positiv avvikelse har Länstrafikens kansli med 1 299 tkr, Teknik och omkostnader med 1 284 tkr
samt Öresundståg med 1 196 tkr.
Störst negativ avvikelse har Krösatåg Syd med – 2 306 tkr samt Växjö stadstrafik med – 1 004 tkr.
Prognosen för 2018 upprättades vid delårsrapport 1 (januari – mars) och är totalt 2 000 tkr. De olika
posterna avser 5 000 tkr Öresundståg (vilket beror på återbetalning av hyreskostnader från vagnbolaget
Transitio AB), 1 000 tkr avser anropsstyrd trafik (försenad utbyggnad av närtrafiken) och – 4 000 tkr avser
Växjö stadstrafik (ökade indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik). Nästa
årsprognos lämnas i samband med delårsrapporten efter augusti.
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Resandet för perioden juli 2017 – juni 2018 ökade med 5,1 % för Växjö stadstrafik men minskade med
2,8 % för regiontrafiken jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 64 % för perioden
augusti 2017 – juli 2018 vilket var lägre än för samma period tidigare år (73 %).
Betyget för den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 84 % för perioden augusti 2017 – juli
2018 vilket var något lägre än för samma period tidigare år (85 %).
Betyget för bemötande enligt Kollektivtrafikbarometern var 75 % för perioden augusti 2017 – juli 2018
vilket var oförändrat jämfört med samma period tidigare år.
Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern var 13 % för perioden augusti 2017 – juli 2018 vilket
var högre än för samma period tidigare år (12 %).
Vårens resanderäkning i Krösatågstrafiken visar på ett i princip oförändrat resande för Krösatåg Nord
medan Krösatåg Syd har minskat med ca 20 %. Minskningen bedöms bero på de fordonsproblem som har
varit under våren samt störningarna i infrastrukturen vilket har lett till att trafiken inte kunnat utföras som
planerat.
Trafikverket har beviljat Region Kronoberg 7 308 tkr som stöd för fri kollektivtrafik för skolungdomar
under sommarlovet 2018. Totalt har ca 16 000 kort delats ut. Skolungdomarnas resande under sommaren
har därför ökat. Efter periodens slut skall en totalberäkning göras avseende den ekonomiska nettoeffekten
2018.
Installationen av Wifi i regionbussar och stadsbussar pågår. Installationer är klara i ca 15 % av fordonen
och alla installationer beräknas vara färdigställda i oktober/november 2018.

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-jul 2018

Öresundståg

Kostnader tkr
jan-jul 2018

%
jan-jul
2018

Jämförelse
%
Bokslut
2017

Jämförelse
%
Budget
2018

%
Prognos
2018

68 115

69 836

97,5%

101,8%

95,9%

100,0%

852

1 501

56,8%

57,8%

55,6%

55,6%

Regiontrafik buss

54 457

127 096

42,8%

42,8%

42,1%

42,1%

Växjö stadstrafik

26 425

67 768

39,0%

39,9%

38,0%

38,8%

7 327

17 220

42,5%

44,5%

43,3%

43,3%

462

1 392

33,2%

22,2%

25,0%

25,0%

6 354

25 386

25,0%

27,5%

29,7%

29,7%

163 992

310 199

52,9%

53,9%

52,9%

53,3%

Älmhults stadstrafik

Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA

Självfinansieringsgraden för januari - juli 2018 är 52,9 % vilket är lägre än Bokslut 2017 (53,9 %) men i
enlighet med Budget 2018.
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2017 var 53,7 %.
Prognosen för 2018 är 53,3 %.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – JULI 2018
Centrum

JANUARI – JULI 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,0

7,6

2,0

4,8

6,9

2,4

UTR Uppdragsverksamhet
Trafik

10,3

15,3

2,2

5,7

7,9

1,0

Trafiknämnd tot.

6,9

10,5

2,0

5,1

7,3

2,0

LTR Länstrafiken Gemensamt

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron har varit högre i år än motsvarande period förra året.
Skillnaden mellan åren har dock minskat månad för månad sedan kulmen i mars.
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Regionala utvecklingsnämnden
Resultat
Januari – Juli 2018
Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

Verksamhetsstöd

- 8 561

-11 442

+2 881

-14 522

-19 392

+

350

Projektkontor
ekonomiskt stöd

-11 535

- 10 830

-704

-19 369

-18 566

-

1 200

Kunskap och lärande

- 2 792

-6 021

+3 229

-7 659

-10 257

Folkhälsa och soc
utveckling

-2 881

-5 034

+2 153

-6 276

-9 518

+

550

Hållbar tillväxt

-2 966

-4 067

+1 101

-4 914

-7 143

+

300

Totalsumma

-28 734

-37 393

+8 659

-52 741

-64 875

0

0

Verksamheten går hittills enligt plan. Prognosen är att budgeten ska hållas. Hittills visar verksamheten ett
ganska stort överskott vilket beror på periodiseringar över året. Driftram har tilldelats och arbete har
påbörjats men ännu inte genererat kostnader i samma utsträckning. Likaså har externa ersättningar ännu
inte genererat utbetalningar i samma takt som budgeterade kostnader. Verksamheten på Regional
Utveckling går ner under sommaren vilket gör att det inte uppstår kostnader förutom personalkostnader.
Mobilitetsersättningarna är budgeterade på tolftedelar men kostnaderna uppstår till största del vid
halvårsskiftena. Här kommer troligtvis inte tilldelad budget räcka till. Ett beslut på ägarsamrådet med Almi
kommer att generera ett underskott på driftstöden.
Budgeterade heltidstjänster 2018 är 79,45 varav 17,59 är budgeterade att projektfinansieras externt. Den
budgeterade projektfinansieringen har hittills under året motsvarat verkligheten. Dessutom är ytterligare
10,2 tjänster avgifts- alt intäktsfinansierade. Ökningen av tjänster beror på att fr.o.m. 2018 tillhör
miljöenheten verksamhetsstöd på Regional Utveckling. Samtliga vakanser är nu tillsatta.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2018

JANUARI – JULI 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Region utveckling totalt

6,2

6,5

5,1

2,3

2,9

0,6

Region Kronoberg totalt

5,3

6,0

3,3

5,4

6,2

3,1

Kommentar:
Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än för Region Kronoberg totalt. Detta beror på att avdelningen har
drabbats av ett antal långtidssjukrivningar. Rehabilitering pågår och där det är arbetsrelaterat är samtliga nu
tillbaka i arbete.
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Kulturnämnden
Resultat
Januari-Juli 2018
Resultaträkning
exkl. projekt (tkr)
Förvaltning

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

-2 532

-2 954

422

-4 714

-5 092

0

Driftstöd,utv medel

-32 493

-33 655

1 162

-54 866

-57 694

0

Totalsumma

-35 024

-36 608

1 584

-59 580

-62 786

0

Ett överskott har genererats t o m juli vilket bl.a. beror på periodiseringar till externa verksamheter. Egna
medel har inte beviljats eller utbetalats i sin helhet. Budgeten är periodiserad på tolftedelar. Verksamheten
löper enligt plan och prognosen är att resultatet ska följa budget under året.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – JULI 2018

JANUARI – JULI 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0,4

0,4

0,0

0,9

0,9

0,0

Region Kronoberg

5,3

6,0

3,3

5,4

6,2

3,1

Kommentar: Sjukfrånvaron är väldigt låg för perioden och inte arbetsrelaterad. Den ligger betydligt lägre
än Region Kronoberg totalt men är svår att jämföra eftersom förvaltningen är så liten.
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Grimslövs folkhögskola
Resultat
Januari – Juli 2018
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

-4 071

-5 713

1 642

-9 110

-9 716

0

-68

7

-75

-32

8

0

Restaurang

-390

-352

-38

-591

-609

0

Ekhagen

-243

-362

119

396

-621

0

-4 772

-6 420

1 648

-9 337

-10 938

0

Internat

Totalsumma

Det positiva resultatet beror till största del på periodiseringar av budgeten som är gjord på tolftedelar.
Prognosen för 2018 är att årsbokslutet ska visa på ett nollresultat.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - JULI 2018

JANUARI - JULI 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Grimslöv folkhögskola
totalt

4,3

3,9

5,2

5,1

2,2

12,2

Region Kronoberg totalt

5,3

6,0

3,3

5,4

6,2

3,1

Kommentar: Personalbefrämjande åtgärder fortsätter.

Övrigt
Ekhagen Kurs och Konferens renovering fortsätter och framemot hösten 2018 tar vi emot nya bokningar
och får nya intäkter och nya möjligheter. Därmed kan vi möta olika framtida behov inom vår egen
koncern på ett flexibelt sätt och samtidigt ha större möjlighet att hålla budget för restaurangen och för
hela enheten.
Vi kommer självfallet ha fullt fokus på att hålla budget och viktigast är att vi lyckas fylla alla våra kurser i
höst och därmed också internatet. I nuläget har vi inte lyckats fylla alla kurser.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK108
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-18

Regionstyrelsen

Månadssammandrag maj 2018 Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag maj 2018 för Region Kronoberg,

Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj ett resultat på 78
mnkr vilket är en positiv avvikelse på 50 mnkr i förhållande till budget. Resultatet
innehåller en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2 mnkr.
Ett justerat resultat efter maj uppgår därmed till 80 mnkr och den positiva
budgetavvikelsen till 52 mnkr.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, pekar på ett överskott på 110 mnkr för
2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat. En ny prognos kommer att lämnas i
samband med delårsrapport augusti.
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter maj 2018 ger ett redovisat
ackumulerat resultat på -30 mnkr jämfört med budget. De felaktigheter som
noterades i aprilresultatet har rättas, vilket innebär att själva månadsresultatet
egentligen är ca 9 mnkr sämre än det redovisade -11 mnkr. Även majresultatet
innehåller en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2 mnkr.
Det negativa månadsresultatet jämfört med budget förklaras av mycket höga
kostnader för köpt vård samtidigt som även hyrpersonal och läkemedel är dyrare
jämfört med årets inledande månader. Den prognos som lämnades i
delårsrapporten förutsätter att kostnadsreducerande åtgärder genomförs
motsvarande 41 mnkr. Ett ekonomiskt resultatkrav har riktats till centrumen med
syfte att nå ett noll-resultat för hälso- och sjukvården. Resultatkraven kommer att
följas upp i dialog med respektive centrum i augusti. De aviserade tillskotten i
regeringens vårändringsbudget har tagits in i resultatkraven
Trafiknämnden redovisar ett överskott på 2 mnkr. De största positiva avvikelserna
gentemot budget visar Regiontrafik buss och Öresundståg medans Växjö
stadstrafik redovisar den största negativa avvikelsen. Prognosen för 2018 är 2
mnkr bättre än budget. Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden
uppgick till 54,4 % jämfört med 55,0 % för motsvarande period 2017. Prognosen
för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,3 % att jämföra med budget som
är 52,9 %.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK108
Handläggare: Ulf Magnusson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-18

Regional utveckling redovisar ett överskott på 6 mnkr, vilket beror på
periodiseringar över året. Prognosen för helåret är ett nollresultat.
Inom Kulturnämnden och Grimslövs folkhögskola löper verksamheten enligt plan
och helårsprognoserna är nollresultat.
Vårdvalsenheten redovisar för perioden ett överskott i förhållande till budget på 8
mnkr vilket främst förklaras av de satsningar som tillfördes vårdvalet i
tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 ännu inte medfört fullt utfall av
kostnader. Därtill kommer överskott till följd av att produktionen fortsatt är lägre
än budgeterat inom Vårdval Hud. Kostnaden för bidrag avseende ST-läkare och
pre-ST är högre än budgeterat och påverkar resultatet negativt. Vårdvalsenhetens
prognos för helåret är ett resultat på 10 mnkr bättre än budget.
För perioden så redovisar Regionstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 28 mnkr.
Här redovisas regionservice, regionstaben, regiongemensamt samt
förtroendemannaorganisationen. Regionstyrelsens överskott förförklaras främst
av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt, vakanser och
tjänstledigheter inom regionstaben samt en positiv avvikelse för
pensionskostnader. Regionservice redovisar för perioden en negativ
budgetavvikelse på 3 mnkr vilken främst förklaras anställningar utöver nuvarande
budget inom IT-verksamheten och förändring av semesterlöneskuld. Totalt för
regionstyrelsen är helårsprognosen ett resultat i nivå med budget. De största
osäkerhetsfaktorerna utgörs av pensionskostnaden och i vilken omfattning
regiongemensamma medel kommer förbrukas.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna lägre än budgeterat. Det
försämrade skatteutfallet vägs dock upp av att utfallet för den
kommunalekonomiska utjämningen är högre än budgeterat, främst till följd av
kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnettot ger ett överskott på 29 mnkr i förhållande till budget till följd av
realisationsvinster.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Månadssammandrag maj 2018 Region Kronoberg
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Region Kronoberg
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj ett resultat på 78 mnkr vilket är en positiv
avvikelse på 50 mnkr i förhållande till budget. Resultatet innehåller en felaktig uppbokning som påverkar
resultatet negativt med 2 mnkr. Ett justerat resultat efter maj uppgår därmed till 80 mnkr och den positiva
budgetavvikelsen till 52 mnkr.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, pekar på ett överskott på 110 mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr
bättre än budgeterat. En ny prognos kommer att lämnas i samband med delårsrapport augusti.

Resultat per nämnd/verksamhetsområde för perioden januari – maj 2018.
Resultatuppföljning
(mnkr)
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Utfall
jan-maj
2018

Budget
jan-maj
2018

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

-1 786

-1 755

-30

-4 026

-4 108

-4 108

0

-131

-133

2

-313

-321

-319

2

Regional
utvecklingsnämnd

-22

-28

6

-53

-65

-65

0

Kulturnämnd

-25

-26

1

-59

-62

-62

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-5

-5

0

-9

-11

-11

0

Vårdval och
tandvårdsstöd

-445

-453

8

-1 040

-1 088

-1 078

10

Regionstyrelsen

-210

-237

28

-367

-392

-392

0

Verksamhetens
nettokostnad

-2 623

-2 637

14

-5 867

-6 047

-6 035

12

2 105

2 117

-12

4 674

4 857

4 829

-28

579

559

20

1 283

1 284

1 328

44

Resultat före
finansnetto

61

39

22

90

94

122

29

Finansnetto

17

-12

29

45

-28

-13

15

Resultat

78

28

50

135

66

110

44

Trafiknämnd

Skatteintäkter
Statsbidrag

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter maj 2018 ger ett redovisat ackumulerat resultat på -30 mnkr
jämfört med budget. De felaktigheter som noterades i aprilresultatet har rättas, vilket innebär att själva
månadsresultatet egentligen är ca 9 mnkr sämre än det redovisade -11 mnkr. Även majresultatet innehåller
en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2 mnkr. Ett justerat ackumulerat resultat
uppgår således till -28 mnkr jämfört med budget.
Det negativa månadsresultatet jämfört med budget förklaras av mycket höga kostnader för köpt vård
samtidigt som även hyrpersonal och läkemedel är dyrare jämfört med årets inledande månader. Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,9 % exkl region- och vårdvalsersättning. Den låga ökningstakten
förklaras främst av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med samma period 2017.
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Den prognos som lämnades i delårsrapporten förutsätter att kostnadsreducerande åtgärder genomförs
motsvarande 41 mnkr. Ett ekonomiskt resultatkrav har riktats till centrumen med syfte att nå ett nollresultat för hälso- och sjukvården. Resultatkraven kommer att följas upp i dialog med respektive centrum i
augusti. De aviserade tillskotten i regeringens vårändringsbudget har tagits in i resultatkraven. De största
osäkerhetsfaktorerna utgörs av fortsatt utfasning av hyrpersonal, resultateffekt av nya statsbidrag och
tilläggsbudget samt kostnader för köpt vård och läkemedel
Trafiknämnden
Periodens resultat innebär ett överskott på 2 mnkr jämfört med budget. De största positiva avvikelserna
gentemot budget visar Regiontrafik buss och Öresundståg medans Växjö stadstrafik redovisar den största
negativa avvikelsen.
Prognosen för 2018 är 2 mnkr bättre än budget, varav 5 mnkr avser Öresundståg (återbetalning av
hyreskostnader från vagnbolaget Transitio), 1 mnkr anropsstyrd trafik (försenad utbyggnad av närtrafiken)
och - 4 mnkr Växjö stadstrafik (ökade indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik).
Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 54,4 % jämfört med 55,0 % för
motsvarande period 2017. Prognosen för helåret är en total självfinansieringsgrad på 53,3 % att jämföra
med budget som är 52,9 %.
Regional utvecklingsnämnd
Verksamheten går enligt plan. Hittills visar verksamheten ett överskott på 6 mnkr vilket beror på
periodiseringar över året. Driftram har tilldelats och arbete har påbörjats men ännu inte genererat
kostnader i samma utsträckning. Mobilitetsersättningarna är budgeterade på tolftedelar men kostnaderna
uppstår till största del vid halvårsskiftena. Här kommer troligtvis inte tilldelad budget räcka till. Ett beslut
på ägarsamrådet med Almi kommer att generera ett underskott på driftstöden.
Prognosen är att budgeten ska hållas.
Kulturnämnd
Ett överskott har genererats till och med maj vilket bland annat beror på periodiseringar till externa
verksamheter. Det är ännu inte utbetalat några egna medel. Budgeten är periodiserad på tolftedelar.
Verksamheten löper enligt plan.
Prognosen är att resultatet ska följa budget under året.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Resultatet i maj visar marginellt minus vilket kan förklaras med periodiseringar av semesterlöneskulden.
Prognosen för 2018 är att årsbokslutet ska visa på ett nollresultat.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt tandvårdsstöd.
För perioden visar enheten totalt ett resultat på 8 mnkr jämfört med budget.
Överskottet förklaras främst av att de satsningar som tillfördes vårdvalet i tilläggsbudget för hälso- och
sjukvård 2018 (gällande områdena fast vårdkontakt, hälsosamtal för 50-åringar samt hälsoundersökningar
för psykiskt funktionshindrade) ännu inte medfört fullt utfall av kostnader. Därtill kommer överskott till
följd av att produktionen fortsatt är lägre än budgeterat inom Vårdval Hud. Kostnaden för bidrag
avseende ST-läkare och pre-ST är högre än budgeterat och påverkar resultatet negativt. Barntandvården
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redovisar ett underskott till följd av att budgeten för tandvårdspengen inte kompenserats fullt ut för att
20-22 -åringarna har fri tandvård.
Vårdvalsenhetens prognos för helåret är ett resultat på 10 mnkr bättre än budget.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För perioden redovisar Regionstyrelsen totalt ett överskott på 28 mnkr. Alla enheterna, med undantag för
Regionservice, visar ett resultat som är bättre än budgeterat. De överskotten förklaras främst av att
regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt, vakanser och frånvaro inom regionstaben
samt en positiv avvikelse för pensionskostnader. Regionservice redovisar för perioden en negativ
budgetavvikelse på 3 mnkr vilken främst förklaras anställningar utöver nuvarande budget inom ITverksamheten och förändring av semesterlöneskuld.
Totalt för regionstyrelsen är helårsprognosen ett resultat i nivå med budget. De största osäkerhetsfaktorerna utgörs av pensionskostnaden och i vilken omfattning regiongemensamma medel kommer
förbrukas.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna lägre än budgeterat. Det försämrade skatteutfallet
vägs dock upp av att utfallet för den kommunalekonomiska utjämningen är högre än budgeterat, främst
till följd av kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnettot ger ett överskott i förhållande till budget till följd av realisationsvinster.
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Resultatuppföljning för perioden januari - maj 2018
(mnkr)

Utfall
jan-maj
2018

Budget
jan-maj
2018

Utfall
jan-maj
2017

Avvikelse

Förändring
utfall %

Årsbudget
2018

Helårsprognos
2018

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

296

300

-5

292

1,3%

675

678

3

Sålda tjänster

201

201

0

175

14,5%

469

484

15

Övriga intäkter

196

163

33

152

28,9%

387

433

46

Summa intäkter

692

664

29

619

11,8%

1 531

1 595

64

-1 734

-1 789

54

-1 593

8,8%

-3 982

-3 860

122

-63

-12

-51

-87

-27,5%

-28

-150

-122

Köpt vård

-209

-211

2

-185

13,1%

-493

-497

-4

Offentligt finansierad
privat vård

-117

-114

-3

-111

5,3%

-272

-272

0

Trafik

-348

-344

-4

-338

3,0%

-787

-799

-12

Läkemedel

-297

-286

-10

-285

3,9%

-687

-693

-6

Övriga kostnader

-460

-456

-3

-432

6,5%

-1 099

-1 139

-40

-88

-89

1

-85

3,5%

-229

-219
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Summa kostnader

-3 315

-3 301

-14

-3 116

6,4%

-7 578

-7 629

-51

Verksamhetens
nettokostnad

-2 623

-2 637

14

-2 496

5,1%

-6 047

-6 035

12

2 105

2 117

-12

1 959

4 857

4 829

-28

579

559

20

546

1 284

1 328

44

Resultat före
finansnetto

61

39

22

9

94

122

29

Finansnetto

17

-12

29

18

-28

-13

15

Resultat

78

28

50

27

66

110

44

Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal

Avskrivningar

Skatteintäkter
Statsbidrag

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj ett resultat före finansnetto på 61 mnkr vilket
är 22 mnkr bättre än budget. Finansnettot ger ett överskott på 17 mnkr och regionens resultat för
perioden blir därigenom ett överskott på 78 mnkr. Efter periodstängningen har konstaterats att resultatet
innehåller en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2 mnkr. Ett justerat resultat efter
maj uppgår därmed till 80 mnkr.

Intäkter
Intäkterna har ökat med 73 mnkr eller 11,8 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen
förklaras till största delen av ökade statsbidrag men även av ökad försäljning av vård, främst rättpsykiatri
och vidarefakturering av kostnader för utomlänspatienter som söker vård hos privata utförare som Region
Kronoberg har avtal med.
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Tabell: Övriga intäkter för perioden januari - maj 2018
Utfall
jan-maj
2018

(mnkr)

Budget
jan-maj
2018

Avvikelse

Utfall
jan-maj
2017

Försäljning övriga medicinska tjänster

18

26

-8

17

Försäljning övriga tjänster

17

23

-6

20

Specialdestinerade statsbidrag

95

73

22

52

Ersättning asylsökande

12

13

-1

17

6-% ersättning vid upphandling*

13

7

5

12

Övriga bidrag och ersättningar

25

11

15

21

Övrigt

16

9

6

14

196

163

33

152

Totalt övriga intäkter

* Momsersättning till kompensation för ingående moms vid upphandling i verksamhet som inte är momspliktig.
Ersättningen beräknas schablonmässigt till 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning.

Övriga intäkter visar ett överskott på 33 mnkr jämfört med budget vilket till stor del förklaras av att
statsbidrag och andra bidrag kopplade till Regionala utvecklingsnämndens projektverksamhet inte
budgeteras. Ackumulerat uppgår dessa bidrag till 12 mnkr per maj. De kostnader bidragen ska täcka
budgeteras inte heller varför motsvarande budgetavvikelser även finns på kostnadssidan. På samma sätt
förhåller sig det med ersättningar från försäkringskassan för TMU/SLU vilka ackumulerat t.o.m. maj
uppgår till 3,5 mnkr. Den positiva avvikelsen för statsbidrag förklaras också av att regionen erhållit
tillkommande utbetalningar med 3,6 mnkr avseende ”extra tjänster” 2017.
Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro, men också
beroende på beslutad tilläggsbudget som inkluderar satsningar inom personalområdet som ännu inte
genomförts/ännu inte gett fullt utfall. Totalt har kostnaderna för egen personal ökat med 141 mnkr eller
8,8 % jämfört med motsvarande period 2017. Av kostnadsökningen på 144 mnkr så avser 56 mnkr ökade
kostnader för pensioner.
Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt. Efter beslut i regionfullmäktige har arbetet
med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården intensifierats. Satsningen på att fasa ut hyrpersonal
genomförs i grunden för att förbättra kontinuitet och kvalitet för patienter och personal. Samtidigt är det
tydligt att en utfasning har positiva konsekvenser för ekonomin vilka kan avläsas i resultaträkningen.
Diagram: Utveckling månatlig kostnad hyrpersonal för perioden januari-14 tom maj-18
25 000
Kostnad hyrpersonal (tkr)
Maj-17
18 400
20 000
15 000
Maj-18
13 873

10 000

-

Februari-14
April-14
Juni-14
Augusti-14
Oktober-14
December-14
Februari-15
April-15
Juni-15
Augusti-15
Oktober-15
December-15
Februari-16
April-16
Juni-16
Augusti-16
Oktober-16
December-16
Februari-17
April-17
Juni-17
Augusti-17
Oktober-17
December-17
Februari-18
April-18

5 000
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I september 2017 syns ett tydligt trendbrott då kostnaden för hyrpersonal sjönk markant jämfört med
föregående månader till en kostnad i nivå med september 2016. Trenden med minskande kostnader för
hyrpersonal höll i sig under slutet av 2017 och inledningen av 2018. Därefter synes den nedåtgående
trenden ha brutits och kostnaden ligger nu på ungefär samma nivå som hösten 2017.
Totalt uppgår kostnaden för hyrpersonal för perioden till 63 mnkr. Jämfört med samma period 2017 så
har kostnaden minskat med 24 mnkr eller 27 %. Merkostnaden jämfört med egen personal uppgår till ca
38 mnkr. Hur kostnaden för hyrpersonal fördelar sig per centrum och yrkeskategori inom hälso- och
sjukvården framgår av nedanstående tabell.
Tabell: Kostnad för hyrpersonal inom HSN per centrum och yrkeskategori, ackumulerat utfall jan-maj 2018 och
jan-maj 2017 (tkr).
Ackumulerat jan-maj 2018

(Tkr)

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Primärvårds- och rehabcentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatrin
Tandvårdscentrum
Kirurgi- Kvinno- och Barncentrum
Medicin- och Akutcentrum
Medicinskt servicecentrum
Hälso- och sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
SUMMA MÅNAD

Ackumulerat jan - maj 2017

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Differens 2018 jmf 2017

Summa

Övriga
Sjukyrkessköterskor grupper

Läkare

Summa

23 409

0

0

23 409

28 120

24

982

29 126

-4 711

-24

-982

-5 717

7 418

1 287

2 887

11 591

13 810

689

752

15 252

-6 393

597

2 135

-3 661

690

467

112

1 269

2 342

4 798

594

7 734

-1 652

-4 331

-482

-6 465

0

0

1 042

1 042

0

0

709

709

0

0

333

333

9 808

9 030

57

18 896

9 899

10 718

40

20 658

-91

-1 688

16

-1 762

3 409

2 715

312

6 436

3 136

7 201

279

10 615

273

-4 486

34

-4 179

121

0

0

121

720

1 652

0

2 372

-599

-1 652

0

-2 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 854

13 500

4 410

62 764

58 027

25 082

3 356

86 466

-13 173

-11 583

1 054

-23 701

Enligt den årsprognos som lämnats i mars väntas en kostnad för hyrpersonal på 150 mnkr, vilket ligger i
linje med den ackumulerade kostnaden.
Kostnad köpt vård

Tabell: Köpt vård för perioden januari – maj 2018
(mnkr)
Högspecialiserad vård

Utfall
jan-maj
2018

-148

Budget
jan-maj
2018

-147

Avvikelse

-1

Utfall
jan-maj
2017

-136

Årsbudget
2018

-352

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin
- Fritt vårdsökande
- Övrig
Summa ej högspecialiserad vård
Övrigt
Totalt köpt vård

-5,8

-6,4

-15,8

-14,3

-33

-23

-55

-52

-2

-43

-113

-6

-12

6

-5

-29

-209

-211

2

-185

-493

Den redovisade kostnaden för köpt vård uppgår till 209 mnkr. Här finns en felaktigt uppbokad
abonnemangskostnad med 2 mnkr. Utfallet för köpt vård inkluderar kostnader för utomlänspatienter som
söker vård hos privata utförare som Region Kronoberg har avtal med till ett värde av 9 mnkr. Dessa
kostnader vidarefaktureras till andra regioner/landsting.
Den redovisade kostnaden för externt köpt högspecialiserad vård uppgår till 148 mnkr att jämföra med
136 mnkr för motsvarande period 2017. I maj noteras mycket höga kostnader för externt köpt
högspecialiserad vård. Högst kostnader redovisas för vård av för tidigt födda barn, patienter som
behandlats med ECMO, thoraxkirurgisk vård och barn- och ungdomspsykiatri. Den försiktigt positiva
utveckling som tidigare nämnts avseende köpt ortopedi inom vårdgarantin kvarstår.
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Överskottet för övrigt kopplat till köpt vård förklaras till stor del av redovisningstekniska orsaker
(kostnaden för momskompensation till privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans
utfallet redovisats under kontogruppen offentligt finansierad privat vård).
Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna ökar med 11 mnkr eller 3,9 % jämfört med samma period 2017. Kostnad för nya
cancerläkemedel står för de största ökningarna. Årsbudgeten har justerats med 16 mnkr med anledning av
ökat statsbidrag för läkemedelsförmånen, men överskrids ändå med en ackumulerad negativ avvikelse på
10 mnkr.
Övriga kostnader
Tabell: Övriga kostnader perioden januari - maj 2018
(mnkr)

Utfall
jan-maj
2018

Budget
Jan-maj
2018

Avvikelse

Årsbudget
2018

-83

-84

0

-198

Annat material

-38

-38

0

-96

Övriga anslag

-60

-84

24

-201

Lokal och fastighetskostn inkl.
reparation, underhåll och energi mm
exkl avskrivningar

-58

-60

2

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-43

-35

-8

-83

Reparation och underhåll inventarier

-24

-25

1

-61

Telefon, datakommunikation och porto

-12

-12

0

-29

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-17

-18

1

-43

Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra
konsultarvoden och tolkarvode

-34

-16

-18

-39

Övrigt,

-90

-84

-5

-208

-460

-456

-3

-1 099

Sjukvårdsart. och medicinskt material

Totalt övriga kostnader

-141

Den positiva budgetavvikelsen för övriga anslag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och satsningar som tillförts Vårdvalet i tilläggsbudget. Avvikelserna för
övriga tjänster och övrigt förklaras till stor del av att det centralt inom hälso- och sjukvården lagts
en ”balanspost” för att möjliggöra kostnadstäckning av centrumens underskott.
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Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 5,1 % under de fem första månaderna 2018 jämfört med utfallet samma
period 2017. Ökningstakten hålls tillbaka av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört
med samma period 2017. Regionens nettokostnadsökning ligger i nivå med genomsnittet i riket för
perioden.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
8,0%

7,3%

7,6%

7,3%

6,3%

6,0%
4,0%
3,7%

4,3%

4,3%

2014

2015

6,5%

5,9%
5,0%

4,5%

5,1%

2,0%

2,0%

0,4%

0,0%
2012

2013

Nettokostnad

2016

2017

2018

Skatter o generella statsbidrag

Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2018 på 5,1 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 6,5 % jämfört med föregående år.

Nyckeltal

Resultatmål*
enligt balanskravet

Nuläge maj
2018

Prognos/
bedömning

Mål 2018

Långsiktigt
mål

2,9% (78 mnkr)

1,8% (110 mnkr)

1,1% (66 mnkr)

1%

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

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2018

Region Kronoberg totalt

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

5,7

6,4

3,6

6,0

6,8

3,4

Kommentar:

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

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

Behandling inom specialiserad vård *

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

Övrigt


Ny skatteprognos från SKL den 16 augusti.



Ny prognos för pensionskostnaderna från Skandia den 31 augusti.
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Regionstyrelsen
JANUARI - MAJ 2018

HELÅR 2018
Resultat

Nettokostnad
Resultatuppföljning
(mnkr)

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Regionservice

-10

-7

-3

-9

-16

Regionstaben

-52

-57

4

-119

-129

Regiongemensamt

-132

-158

25

-205

-208

Summa

-195

-221

26

-332

-353

-399

-405

7

-934

-976

-7

-9

2

-16

-21

Barntandvård och
särskilt tandvårdsstöd

-40

-39

-1

-90

-92

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

-445

-453

8

-1 040

-1 088

Förtroendemannaorganisationen

-15

-16

1

-35

-39

Summa
förtroendemannaorganisation

-15

-16

1

-35

-39

-655

-690

35

-1 407

-1 480

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård
Vårdval hud

Verksamhetens
nettokostnad

Regionservice visar efter maj månad ett ackumulerat resultat på -3,3 mnkr. De största avvikelserna mot
budget förklaras av semesterlöneskulden, anställningar utöver nuvarande budget inom IT-verksamheten
samt höga reparationskostnader inom flera verksamhetsområden.
Den positiva avvikelsen för regionstaben förklaras av vakanser och tjänstledigheter.
Regiongemensamt redovisar för perioden ett resultat som är 25 mnkr bättre än budget. Detta förklaras
främst av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt och en positiv avvikelse för
pensionskostnader. De enskilt största avvikelserna är regionledningens strategiska medel och
pensionskostnaden som redovisar en ackumulerad positiv avvikelse på vardera 5 mnkr.
Vårdval primärvårds överskott förklaras främst av att de satsningar som tillfördes vårdvalet i
tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 (gällande områdena fast vårdkontakt, hälsosamtal för 50åringar samt hälsoundersökningar för psykiskt funktionshindrade) ännu inte medfört fullt utfall av
kostnader (+4,8 mnkr). Vidare är besöksersättningarna (främst för hembesök) lägre än budgeterat (+0,9
mnkr). Kostnaden i form av bidrag för ST-läkare och pre-ST påverkar resultatet negativt med 2,1 mnkr.
För Vårdval hud så uppkommer ett överskott till följd av att produktionen är lägre än budgeterat (+0,9
mnkr), att kostnaden för klinikläkemedel är lägre än budgeterat (+0,5 mnkr) samt att det inte heller utgår
något bidrag till ST-läkare (+0,3 mnkr). Barntandvården redovisar ett underskott på 0,8 mnkr. Under
2017 fick 20-21 -åringarna fri tandvård och under 2018 omfattas även 22-åringarna av fri tandvård.
Budgeten för barntandvårdspengen för dessa åldersgrupper har inte kompenserats fullt ut.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2018

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Regionservice

6,3

7,5

4,6

5,7

6,9

4,1

Regionstaben

3,5

4,0

2,2

3,6

3,7

3,5

Regionstyrelsen totalt

6,1

7,1

4,1

5,9

6,6

4,5
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter maj 2018 ger ett redovisat ackumulerat resultat på -30,3 mnkr
jämfört med budget. De felaktigheter som noterades i aprilresultatet har rättas, vilket innebär att själva
månadsresultatet egentligen är ca 9 mnkr sämre än det redovisade -11 mnkr. Även majresultatet innehåller
en felaktig uppbokning som påverkar resultatet negativt med 2,3 mnkr. Ett justerat ackumulerat resultat
uppgår således till -28,0 mnkr jämfört med budget.
Det negativa månadsresultatet jämfört med budget förklaras av mycket höga kostnader för köpt vård
samtidigt som även hyrpersonal och läkemedel är dyrare jämfört med årets inledande månader. Rullande
12-månadersresultatet förbättras ändå och uppgår till -74 mnkr, att jämföra med helårsresultatet för 2017
på -139,6 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökar med 2,9 % exkl region- och vårdvalsersättning. Den
låga ökningstakten förklaras främst av ökade statsbidrag och lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med
samma period 2017.
Den prognos som lämnades i delårsrapporten förutsätter att kostnadsreducerande åtgärder genomförs
motsvarande 41 mnkr. Ett ekonomiskt resultatkrav har riktats till centrumen med syfte att nå ett nollresultat för hälso- och sjukvården. Resultatkraven kommer att följas upp i dialog med respektive centrum i
augusti. De aviserade tillskotten i regeringens vårändringsbudget har tagits in i resultatkraven. De största
osäkerhetsfaktorerna utgörs av fortsatt utfasning av hyrpersonal, resultateffekt av nya statsbidrag och
tilläggsbudget samt kostnader för köpt vård och läkemedel. En ny prognos kommer att lämnas i samband
med delårsrapport augusti.
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Resultatuppföljning för perioden
Månad - maj
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2018
Diff

jan-maj

Budget

Årsutfall
Diff

Prognos
2018
(mars)

2017

Intäkter
Patientavgifter

14,2

15,6

-1,5

70,0

75,8

-5,7

157,3

-1,5

58,7

58,9

-0,3

288,3

288,4

-0,1

685,1

14,9

Landstingsersättning

359,2

359,8

-0,6

1 742,0

1 742,6

-0,6

3 837,1

0,0

Övriga intäkter

121,9

107,9

13,9

580,5

548,3

32,3

1 262,7

47,2

Summa intäkter

553,9

542,3

11,6

2 680,8

2 655,0

25,8

5 942,2

60,5

-282,6

-297,9

15,3

-1 377,4

-1 433,2

55,8

-2 986,6

124,3

Såld vård inkl tandvård

*)

Kostnader
Personalkostnader

-13,9

-2,3

-11,6

-62,8

-11,6

-51,2

-190,4

-122,1

Summa bemanning

Hyrpersonal

-296,4

-300,2

3,8

-1 440,2

-1 444,8

4,6

-3 177,0

2,2

Köpt utomlänsvård*)

-67,5

-55,6

-11,9

-285,4

-279,5

-5,9

-643,7

-3,9

Läkemedel

-58,1

-53,3

-4,9

-274,4

-266,4

-8,0

-624,3

-6,0

Medicinsk service

-25,9

-25,3

-0,6

-130,9

-126,3

-4,6

-303,9

-5,2

Medicinskt och övr material

-24,8

-23,2

-1,6

-121,1

-114,7

-6,4

-310,8

-7,7

Övriga kostnader

-86,8

-79,3

-7,5

-430,2

-394,5

-35,7

-953,2

-77,6

-7,3

-6,8

-0,4

-35,7

-34,2

-1,5

-84,9

-4,0

-566,8

-543,7

-23,1

-2 718,0

-2 660,3

-57,7

-6 097,7

-102,3

0,3

0,0

0,3

1,8

-0,1

1,9

14,7

2,5

-12,5

-1,4

-11,2

-35,3

-5,4

-30,0

-140,8

-39,2

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

0,1

1,9

0,0

Finansiella kostnader

0,0

-0,1

0,1

-0,8

-0,5

-0,3

-0,7

-1,6

-12,5

-1,4

-11,1

-36,0

-5,7

-30,3

-139,6

-40,8

Avskrivningar och internränta
Summa kostnader
Projekt
Verksamhetens
nettokostnader

Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering
Resultat inkl åtgärder

40,8
-12,5

-1,4

-11,1

-36,0

-5,7

-30,3

-139,6

0

Not *): Under såld och köpt vård bruttoredovisas intäkter och kostnader för utomlänspatienter som söker vård på Region Kronobergs avtal med
privata aktörer. Kostnaden vidarefaktureras till patientens hemlandsting. Efter maj uppgår intäkter och kostnader till 9,4 mnkr.

Kommentar:
Intäktssidan ger ett överskott på 25,8 mnkr jämfört med budget. Patientavgifterna når inte budgeterad nivå
med en negativ avvikelse inom tandvården. Budgeten för patientavgifter har justerats för avgiftsfri
gynekologisk cellprovtagning. Även såld vård avviker negativt från budget, framför allt för kirurgi-, kvinnooch barncentrum. Rättspsykiatrin redovisar en positiv avvikelse hänförbar till hög beläggning. Övriga
intäkter ger en positiv avvikelse mot budget för ersättningar inom vårdval, såld medicinsk service,
specialdestinerade statsbidrag, ersättning vid upphandling och intern handel.
Under personalkostnader noteras minskade kostnader för övertid samtidigt som kostnad för sjuklön
ökar något jämfört med samma period 2017. Uttryckt i volym minskar övertiden med 10,5 % medan
sjukfrånvaron ökar med 0,5 % hänförbart till korttidsfrånvaro. Den totala närvarotiden ökar med 1,2 %. I
och med beslut om tilläggsbudget med ännu ej påbörjade satsningar, samt genomförd vårdplats- och
bemanningsöversyn redovisas ett totalt överskott jämfört med budget.
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Kostnaden för hyrpersonal ligger på ungefär samma nivå som hösten 2017 efter beslut om utfasning. Av
de totala kostnaderna för hyrpersonal på 63 mnkr står primärvård, BUP och hudverksamheten för 35
mnkr. Enligt den årsprognos som lämnats i mars väntas ett helårsutfall på 150 mnkr, vilket ligger i linje
med den ackumulerade kostnaden. Jämfört med föregående år sjunker kostnaden med 23,7 mnkr eller
27,4 %, även om en ökning noteras i maj jämfört med april. Antal hyrläkare minskar från ca 49 till 34
stycken och sjuksköterskor från 51 till 23. Merkostnaden för hyrpersonal uppgår till ca 38 mnkr.

Den redovisade kostnaden för köpt vård uppgår till 285,4 mnkr. Här finns en felaktigt uppbokad
abonnemangskostnad med 2,3 mnkr. Kostnaden inkluderar utomlänspatienter som söker vård på Region
Kronobergs avtal med 9,4 mnkr. Budget för köpt/såld vård har justerats med motsvarande. I diagrammet
ovan har den kostnaden exkluderats, eftersom vården inte avser kronobergare.
I maj noteras mycket höga kostnader för externt köpt högspecialiserad vård. Den ackumulerade kostnaden
ökar med 9,4 mnkr eller 7,0 %. Högst kostnader redovisas för vård av för tidigt födda barn, patienter som
behandlats med ECMO, thoraxkirurgisk vård och barn- och ungdomspsykiatri. I och med att kostnaderna
till stor del avser köpt vård utanför södra sjukvårdsregionen genererar abonnemangsmodellen en ”förlust”
på 2 mnkr jämfört med samma period 2017.
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Internt köpt rättspsykiatrisk vård är oförändrad jämfört med samma period 2017. Den försiktigt positiva
utveckling som tidigare nämnts avseende köpt ortopedi inom vårdgarantin kvarstår. Kostnaderna ligger nu
1,5 mnkr under utfallet samma period föregående år medan antalet utfärdade remisser till utomlänsvård
åter ökat. Totalt minskar antal utfärdade remisser jan-maj från 2409 till 2244 jämfört med samma period
föregående år.
Läkemedelskostnaderna ökar med 10 mnkr eller 3,9 % jämfört med samma period 2017. Kostnad för
nya cancerläkemedel står för de största ökningarna. Budgeten har justerats med 16 mnkr med anledning av
ökat statsbidrag för läkemedelsförmånen, men överskrids ändå med en ackumulerad negativ avvikelse på 8,0 mnkr.

Kostnaderna för medicinsk service ökar främst avseende klinisk kemi och mikrobiologi med 9
respektive 13,4 %. Trots förstärkt budget redovisas ett underskott med -4,6 mnkr efter maj.
Övriga kostnader inkluderar den ”balanspost” som lagts under hälso- och sjukvårdsgemensamt
kostnadsställe för att möjliggöra kostnadstäckning av centrumens underskott. Exklusive balansposten
uppgår den negativa avvikelsen mot budget till -11 mnkr och utgörs av sjukresor, IT-kostnader och
förbrukningsinventarier.
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Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)
Primärvårds- och rehabcentrum

Maj ack
2018

Maj ack
2017*)

Resultat
2017*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår
(mars)

Resultatkrav**)

-6 370

-13 484

-9 775

-1 742

-11 200

0

-7 592

-11 691

-12 199

-6 995

-10 800

0

1 222

-1 793

2 424

5 253

-400

0

Medicin- och akutcentrum

-17 246

-14 926

-29 450

-31 770

-9 500

-5 000

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-26 946

-39 323

-86 437

-74 060

-49 000

-39 000

2 912

-1 759

-5 593

-980

-200

0

-1 998

-13 144

-19 585

-8 439

-8 500

-5 000

-956

-3 874

-1 658

1 045

2 500

0

Tandvårdscentrum

-1 655

-2 973

-1 135

182

0

0

Summa centrum

-52 259

-89 483

-153 632

-115 764

-75 900

-49 000

17 606

-8 477

-5 509

20 574

30 600

44 500

2 513

1 714

4 814

5 614

4 000

4 000

20 119

-6 763

-695

26 188

34 600

48 500

1 888

1 035

14 728

15 475

500

500

-30 252

-95 211

-139 599

-74 100

-40 800

0

varav vårdval
varav rehab + övrigt

Medicinskt servicecentrum
Psykiatricentrum
Rättspsykiatri

Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Summa HS gemensamt
Projekt
Resultat HS
Åtgärder för kostnadsreducering
Resultat inkl åtgärder

40 800
-30 252

-95 211

-139 599

-74 100

0

0

Not: *) 2017 har justerats för organisationsförändringar, **) Hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag

Kommentar från respektive centrum:
Resultatet försämras generellt med anledning av ökade kostnader för köpt vård, läkemedel och
hyrpersonal. De största ekonomiska problemen är starkt kopplade till verksamheter med en besvärlig
bemanningssituation. Underskott för verksamheter inom vårdval balanseras i stort sett av överskott under
regiongemensamt kostnadsställe. Inom Psykiatricentrum generar barn- och ungdomspsykiatrin ett
underskott samtidigt som vuxenpsykiatrin redovisar överskott. Respektive centrum kommenteras i korthet
nedan:

Primärvårds- och rehabcentrum redovisar för vårdvalsenheterna ett ackumulerat negativt resultat
medan anslagsenheterna har ett mindre positivt resultat så här långt. Minusresultatet för vårdval förklaras
till stor del av hyrläkarberoendet med en fortsatt mycket besvärlig personalsituation med ca hälften av
distriktsläkartjänsterna vakanta. Detta påverkar inte bara kostnadssidan i form av högre
bemanningskostnader utan även intäktssidan med lägre vårdvalsersättningar; framförallt är det hälso-och
sjukvårdspengen som understiger budget t f a att relativ ACG successivt sjunker. Främsta orsaken till det
mindre plusresultatet för anslagsfinansierade enheter är vakanser på Rehabkliniken och Lasarettsrehab.

Medicin- och akutcentrum redovisar ett underskott på -17 mnkr exklusive projekt.
Resultatförsämringen i maj beror främst på ökade kostnader för läkemedel och thoraxkirurgisk vård.
Sedan tidigare har även kostnad för fritt vårdsökande inom ögonsjukvård ökat. Centrumets kostnader för
övertid och hyrpersonal har varit höga under årets inledning med en koppling till relativt hög kort
sjukfrånvaro och omfattande introduktion av nya medarbetare.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum redovisar ett negativt resultat på -27 mnkr efter maj månad.
Intäkterna för såld vård avviker negativt framförallt inom Hudkliniken, men även generellt inom
centrumet. Centrumet har ett stort antal vakanta tjänster, vid avstämning i mars ca 60 stycken, vilket
skapar ett behov av hyrpersonal och en positiv budgetavvikelse för den egna personalen. Ortopedkliniken
redovisar minskade kostnader för köpt vård vårdgaranti med 25 % samtidigt som ÖNH-kliniken har
17

ökade kostnader jämfört med 2017. Ökade läkemedelskostnader framträder framförallt inom Barn- och
ungdomskliniken. Även kostnaderna för hörhjälpmedel och hörapparater inom ÖNH-kliniken varit höga
jämfört med tidigare månader.

Medicinskt servicecentrum redovisar ett ekonomiskt resultat på +2,9 mnkr. Den främsta orsaken till
det positiva resultatet är högre intäkter samt lägre bemanningskostnader jämfört med budget, bl a lägre
övertidskostnader. En tydlig trend är att kostnader för extern diagnostik ökar inom centrumet. Det
negativa månadsresultatet är hänförbart till reagenskostnader inom klinisk kemi.

Psykiatricentrum redovisar ett negativt resultat på -2,0 mnkr. Barn- och ungdomspsykiatrin redovisar ett
stort underskott för bemanningskostnader. Ett antal utvecklingsarbeten pågår utifrån genomförd extern
granskning och positiva signaler finns redan inom områdena, men de ekonomiska resultaten förväntas slå
igenom först 2019. Vuxenpsykiatrin har ett positivt ekonomiskt resultat och kostnaderna för hyrpersonal
understiger 2 % av personalbudgeten.

Rättspsykiatrins resultat försämras i maj beroende på ökade personalkostnader i kombination med en
något lägre beläggning, även om man ligger över målet på 97 %. Kliniken har en fortsatt positiv utveckling
avseende övertidskostnader och har minskat sina kostnader för hyrpersonal. Kommande kostnad för
beslutat OB-tillägg väntas försämra resultatet med ca 3,5 mnkr.

Tandvårdscentrum redovisar ett negativt resultat för maj. Centrumet rapporterar ändå en positiv
förändring under maj där tandläkarnas timintäkter förbättrats och andelen vårdadministration minskat
även om man inte når ända fram med totalintäkten. Kostnaderna för tandvårdsmaterial är fortsatt höga
jämfört med samma period förra året och en ny upphandling har överprövats. Både allmän och
specialisttandvård redovisar minusresultat. Prognos för 2018 är alltjämt ett nollresultat.

Hälso- och sjukvårdsgemensamma verksamheter redovisar ett sammanlagt positivt resultat på 20
mnkr. Väsentliga positiva avvikelser redovisas för såld vård, hyrpersonal,
läkemedel/smittskyddsverksamhet, AT-läkare, vakanser inom HS-avdelningen samt för beslutade
satsningar som ännu inte påbörjats. Väsentliga negativa avvikelser är interndebiterade kostnader för
sjukresor samt finansieringsbrist som uppstod i tilläggsbudgeten där centrumen kompenserades för ett
antal budgetbrister.
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jukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2018
Totalt

Kvinnor

JANUARI – MAJ 2017
Män

Totalt

Kvinnor

Män

PRC Primärvårdscentrum

6,0

6,5

2,6

5,7

6,2

2,9

PSC Psykiatricentrum

8,0

9,2

4,2

7,7

9,0

3,7

RPK Rättspsykiatriska
Regionkliniken

6,0

8,0

4,6

6,6

10,5

3,9

TVC Tandvårdscentrum

7,7

8,2

3,9

6,8

7,1

3,7

MAC Medicin- och
Akutcentrum

5,0

5,6

3,1

5,3

6,0

2,8

KBC Kirurgi-, Kvinno- och
Barncentrum

5,2

5,7

2,4

6,1

6,7

2,9

MSC Medicinskt
Servicecentrum

4,3

4,1

4,9

6,1

7,1

2,9

HSJ Hälso o
sjukvårdsgemensamt

1,9

2,5

1,3

1,1

0,8

1,4

HSU Hälso o
sjukvårdsutveckling

4,3

5,1

1,1

5,1

5,7

1,3

HSN totalt

5,7

6,3

3,5

6,1

6,8

3,2

Kommentar: Fortsatt minskning jämfört med föregående år. Kvinnor minskar relativt mycket, viss
ökning hos män. Kraftig förbättring inom MSC och KBC, negativ trend inom TVC.
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Väntande till planerat nybesök hos läkare

Kommentar: Totalt antal väntande till läkarbesök den 31 maj är 5 517 patienter, vilket innebär en
minskning med 45 patienter under maj. Jämfört med maj 2017 har antalet väntande ökat med 688. Detta
kan delvis förklaras av en motsvarande produktionsminskning jämfört med 2017. Den nationella
vårdgarantin förbättras från 83 % i april till 84 % i maj och Kronobergs vårdgaranti förbättras från 66 %
till 70 %. I maj 2017 var den nationella vårdgarantin 84 % och Kronobergs vårdgaranti 67 %.
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Väntande till planerad operation/åtgärd

Kommentar: Totalt antal väntande till operation/behandling är den 31 maj 3 239 patienter, vilket är en
ökning med 217 patienter under maj. Jämfört med maj 2017 har antalet väntande minskat med 166
patienter, vilket ska ställas mot en ökning av planerad dagkirurgi och planerade slutenvårdsoperationerna
jämfört med motsvarande period 2017. Den nationella vårdgarantin försämras från 68 % till 67 % jämfört
med april, medan Kronobergs vårdgaranti har förbättrats från 50 % i april till 53 % i maj. I maj 2017 var
den nationella vårdgarantin 71 % och Kronobergs vårdgaranti 53 %.
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Antal väntande till BUP
(Diagram jan 2015 – maj 2018)

Kommentar: För barn och ungdomspsykiatrin väntar 350 på utredning den 31 maj att jämföras med 330
väntande i maj 2017. Även antalet väntande till nybesök och behandling ökar jämfört med maj 2017.
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Verksamhetsstatistik Maj
Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

70 533

78 110

76 983

-7 577

-6 450

-10%

-8%

7 781

7 448

8 124

333

-343

4%

-4%

105 460

101 970

101 913

3 490

3 547

3%

3%

48 522

45 514

48 313

3 008

209

7%

0%

1 987

1 940

2 012

47

-25

2%

-1%

Vårdtillfällen (utskrivna)

58

59

61

-1

-3

-2%

-5%

Medelvårdtid (utskrivna)

34

33

33

1

1

4%

4%

74%

52%

54%

23%

21%

44%

39%

1 107

1 130

1 125

-23

-18

-2%

-2%

26 678

27 356

24 349

-678

2 329

-2%

10%

9 461

9 388

9 044

73

417

1%

5%

Vårddagar (utskrivna)

42 702

44 553

49 460

-1 851

-6 758

-4%

-14%

Vårdtillfällen (utskrivna)

10 374

10 387

10 934

-13

-560

0%

-5%

Medelvårdtid (utskrivna)

4,1

4,3

4,5

-0,2

-0,4

-4%

-9%

2241

2031

2100

210

141

10%

7%

Förlossningar

864

954

908

-90

-44

-9%

-5%

Födda barn

877

959

918

-82

-41

-9%

-4%

92%

90%

87%

2%

5%

2%

6%

309,2

333,6

375,0

-24,4

-65,8

-7%

-18%

Läkarbesök

72 041

71 019

69 716

1 022

2 325

1%

3%

- varav akutmottagningarna

22 630

21 709

21 632

921

998

4%

5%

4 380

4 123

4 341

257

39

6%

1%

- varav planerade återbesök

30 919

30 465

29 692

454

1 227

1%

4%

- varav planerade nybesök

14 112

14 722

14 051

-610

61

-4%

0%

Besök annan vårdgivare

66 724

68 408

64 147

-1 684

2 577

-2%

4%

Besök i dagsjukvård

27 140

24 573

25 081

2 567

2 059

10%

8%

5 881

5 490

5 605

391

276

7%

5%

14 085

12 209

13 475

1 876

610

15%

5%

- varav dialys

3 862

3 729

3 498

133

364

4%

10%

- varav dagendoskopi

3 312

3 145

2 503

167

809

5%

32%

Primärvård – vårdval
Läkarbesök
- varav jourbesök
Besök annan vårdgivare
Övrig primärvård/rehabilitering
Sjukvårdsrådgivning samtal
Vårddagar (utskrivna)

Beläggning i %
Läkarbesök
Besök annan vårdgivare
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt
Somatisk slutenvård

Operationer i SV

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök

- varav dagkirurgi
- varav dagmedicin

För primärvården innebär utfasningen av hyrpersonal att antalet läkarbesök minskar med 7 577 besök,
samtidigt som antalet besök till annan vårdgivare ökar med 3 490. Likaså ökar digitala besök från 546 till
1734 och där 1 486 avser läkarbesök. Inom somatisk öppenvård ökar de akuta läkarbesöken med
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1 178 medan de planerade besöken minskar med 156 besök. Även besök hos annan vårdgivare minskar,
medan besök i dagsjukvård ökar med 2 567 jämfört med 2017. Inom somatisk slutenvård innebär
bemanningsproblemen att vi har färre disponibla vårdplatser och detta leder till minskning av vårddagar
och som hänförs till akuta vårdtillfällen. Operationer inom sluten vård och dagsjukvård har ökat med 601
jmf med 2017.
Område.

2018

2017

2016

18 jmf 17

18 jmf 16

18 jmf 17

18 jmf 16

Psykiatri
6 636

6 061

6 313

575

323

9%

5%

Vårdtillfällen (utskrivna)

647

648

707

-1

-60

0%

-8%

Medelvårdtid (utskrivna)

10,3

9,4

8,9

0,9

1,4

10%

16%

Beläggning i %

69%

69%

64%

0%

5%

-1%

8%

Disponibla vårdplatser

52,0

52,0

50,4

0,0

1,6

0%

3%

Läkarbesök

5 764

5 741

5 503

23

261

0%

5%

- varav akuta

1 258

1 278

1 224

-20

34

-2%

3%

22 240

23 567

22 345

-1 327

-105

-6%

0%

18 648

17 686

18 288

962

360

5%

2%

Beläggning i %

102%

99%

102%

3%

0%

3%

0%

Disponibla vårdplatser

121,0

118,0

118,0

3

3

3%

3%

12 282

12 281

12 476

1

-194

0%

-2%

73%

70%

69%

3%

4%

4%

6%

Antal behandlade patienter

41 698

39 390

41 324

2 308

374

6%

1%

Total patienttid, timmar

53 548

48 790

47 603

4 758

5 945

10%

12%

Röntgen undersökningar

45 566

46 216

44 241

-650

1 325

-1%

3%

Röntgen CLV

30 896

31 985

30 832

-1 089

64

-3%

0%

Röntgen LLL

14 670

14 231

13 409

439

1 261

3%

9%

Mammografier

19 292

14 966

21 474

4 326

-2 182

29%

-10%

6 619

6 946

7 693

-327

-1 074

-5%

-14%

1 972 519

1 839 717

1 798 934

132 802

173 585

7%

10%

15 338

eu

eu

123 074

122 700

112 700

374

10 374

0%

9%

14 103

12 726

12 584

1 377

1 519

11%

12%

Besök, läkare med vårdavtal.

3 337

3 368

3 401

-31

-64

-1%

-2%

Besök, läkare med ersättn enl lag

5 992

7 064

7 230

-1 072

-1 238

-15%

-17%

Deleg besök hos sjuksköterskor

1 821

2 601

2 237

-780

-416

-30%

-19%

981

2 181

2 220

-1 200

-1 239

-55%

-56%

14 942

14 656

17 118

286

-2 176

2%

-13%

Naprapat

746

831

834

-85

-88

-10%

-11%

Psykoterapeut

193

826

797

-633

-604

-77%

-76%

Vårddagar (utskrivna)

Besök annan vårdgivare
Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda inkl perm.

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transfusionsmedicin
Mikrobiologiska analyser
Pat och cyt analyser/remisser
Privata vårdgivare

Sjukgymnastik, vårdavtal
Sjukgymnastik, ersättn enl lag
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Inom psykiatrin redovisas i stort oförändrad produktion med undantag för besök annan vårdgivare som
minskar. Rättspsykiatrin har ökat antal disponibla vårdplatser samtidigt som beläggningen har ökat.
Tillsammans med taxebeslut för 2018 har detta genererat en intäktsökning på 6 % eller ca 8 mnkr. För
tandvården redovisas ökad produktion medan den medicinska servicens produktionsresultat varierar och
där minskningen 2017, för mammografier till stor del motsvarar föregående års extrainsatser för att
minska intervallerna för mammografiscreening. Vad det gäller eu, (ej uppgift) för serologiska analyser så
beror det på att Transfusionsmedicin hade problem med att få statistikprogrammet att fungera med
Windows 7. För privata vårdgivare redovisas generella produktionsminskningar.
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Trafiknämnden
Resultatuppföljning per bas/delenhet
Månad: Januari – Maj 2018

Resultaträkning
(tkr)

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavvikelse

Länstrafikens
Kansli

-13 420

-13 209

-211

-29 667

-32 100

Teknik och
omkostnader

-9 385

-9 313

-72

-25 479

-27 051

Marknadsföring

-3 093

-3 042

-52

-7 272

-7 300

-312

-417

105

-2 887

-1 000

Regiontrafik

-50 432

-52 998

2 566

-124 100

-125 200

Växjö stadstrafik

-31 539

-30 268

-1 271

-70 385

-68 600

-462

-500

38

-1 154

-1 200

Krösatåg Nord

-6 741

-6 758

17

-15 930

-17 000

Krösatåg Syd

-12 490

-11 555

-935

-30 753

-28 350

Öresundståg

-128

-2 083

1 956

357

-5 000

Pågatåg

-664

-750

86

-1 723

-1 800

Vidarefakturering
tågtrafik

0

0

0

0

0

Anropsstyrd trafik

-1 643

-1 771

128

-3 531

-5 500

-217

-217

0

-487

-655

0

0

0

0

0

-25

-25

0

-80

-104

0

0

0

-17

0

-130 549

-132 904

2 355

-313 110

-320 860

Utredningsuppdrag

Älmhult stadstrafik

Serviceresor
Sjukreseadministration
Färdtjänstavdelning
Abonnerad
skolskjuts
Totalsumma

-4 000

5 000

1 000

2 000

Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 2 355 tkr jämfört med budget.
Störst positiv avvikelse har Regiontrafik buss med 2 566 tkr och Öresundståg med 1 956 tkr.
Störst negativ avvikelse har Växjö stadstrafik med – 1 271 tkr.
Prognosen för 2018 är 2 000 tkr varav 5 000 tkr avser Öresundståg (återbetalning av hyreskostnader från
vagnbolaget Transitio AB), 1 000 tkr avser anropsstyrd trafik (försenad utbyggnad av närtrafiken) och –
4 000 tkr Växjö stadstrafik (ökade indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik). Nästa
årsprognos lämnas i samband med delårsrapporten efter augusti.
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Resandet för perioden juni 2017 – maj 2018 ökade med 4,9 % för Växjö stadstrafik men minskade med
3,5 % för regiontrafiken jämfört med samma period tidigare år (exklusive skolkort).
Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 64 % för perioden
juni 2017 – maj 2018 vilket var lägre än för samma period tidigare år (73 %).
Betyget för den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 83 % för perioden juni 2017 – maj 2018
vilket var lägre än för samma period tidigare år (86 %).
Betyget för bemötande enligt Kollektivtrafikbarometern var 75 % för perioden juni 2017 – maj 2018 vilket
var något lägre än för samma period tidigare år (77 %).

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Intäkter tkr
jan-maj 2018

Öresundståg

Kostnader tkr
jan-maj 2018

%
jan-maj
2018

Jämförelse
%
Bokslut
2017

Jämförelse
%
Budget
2018

%
Prognos
2018

48 808

48 935

99,7%

101,8%

95,9%

100,0%

609

1 071

56,9%

57,8%

55,6%

55,6%

Regiontrafik buss

41 969

92 402

45,4%

42,8%

42,1%

42,1%

Växjö stadstrafik

19 598

51 137

38,3%

39,9%

38,0%

38,8%

5 415

12 156

44,5%

44,5%

43,3%

43,3%

330

994

33,2%

22,2%

25,0%

25,0%

5 509

17 999

30,6%

27,5%

29,7%

29,7%

122 238

224 694

54,4%

53,9%

52,9%

53,3%

Älmhults stadstrafik

Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA

Självfinansieringsgraden för januari - maj 2018 är 54,4 % vilket är högre än Bokslut 2017 (53,9 %) och
högre än Budget 2018 (52,9 %).
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2017 var 55,0 %.
Prognosen för 2018 är 53,3 %.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2018
Centrum

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

6,0

9,7

1,7

5,0

7,3

2,5

UTR Uppdragsverksamhet
Trafik

10,6

15,3

2,5

6,2

8,5

1,1

Trafiknämnd tot.

7,7

11,9

2,0

5,5

7,8

2,1

LTR Länstrafiken Gemensamt

Kommentar: Den totala sjukfrånvaron har varit högre i år än motsvarande period förra året.
Skillnaden mellan åren har dock minskat månad för månad sedan kulmen i mars.
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Regionala utvecklingsnämnden
Resultat
Januari – Maj 2018
Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

Verksamhetsstöd

- 6 491

-8 316

+1 826

-13 535

-19 391

+

350

Projektkontor
ekonomiskt stöd

-8 248

- 7 736

-512

-19 383

-18 566

-

1 200

Kunskap och lärande

- 2 334

-4 643

+2 309

-7 785

-10 289

Folkhälsa och soc
utveckling

-2 488

-3 943

+1 455

-6 869

-9 518

+

550

Hållbar tillväxt

-2 520

-3 026

+505

-5 188

-7 143

+

300

Totalsumma

-22 081

-27 664

+5 583

-52 760

-64 907

0

0

Verksamheten går hittills enligt plan. Prognosen är att budgeten ska hållas. Hittills visar verksamheten ett
ganska stort överskott vilket beror på periodiseringar över året. Driftram har tilldelats och arbete har
påbörjats men ännu inte genererat kostnader i samma utsträckning. Mobilitetsersättningarna är
budgeterade på tolftedelar men kostnaderna uppstår till största del vid halvårsskiftena. Här kommer
troligtvis inte tilldelad budget räcka till. Ett beslut på ägarsamrådet med Almi kommer att generera ett
underskott på driftstöden.
Budgeterade heltidstjänster 2018 är 79,45 varav 17,59 är budgeterade att projektfinansieras externt.
Dessutom är ytterligare 10,2 tjänster avgifts- alt intäktsfinansierade. Ökningen av tjänster beror på att från
och med 2018 tillhör miljöenheten verksamhetsstöd på Regional Utveckling. Samtliga vakanser är nu
tillsatta.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2018

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Region utveckling totalt

6,7

6,9

6,1

2,1

2,5

0,9

Region Kronoberg totalt

5,7

6,4

3,6

6,0

6,8

3,4

Kommentar: Sjukfrånvaron ligger på en högre nivå än för Region Kronoberg totalt. Detta beror på att
avdelningen har drabbats av ett antal långtidssjukrivningar. Rehabilitering pågår och där det är
arbetsrelaterat är samtliga nu tillbaka i arbete.

28

Kulturnämnden
Resultat
Januari-Maj 2018
Resultaträkning
exkl. projekt (tkr)
Förvaltning

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

-1 809

-1 952

143

-4 360

-4 630

0

Driftstöd,utv medel

-23 085

-24 039

954

-54 449

-57 694

0

Totalsumma

-24 894

-25 991

1 097

-58 809

-62 324

0

Ett överskott har genererats t o m maj vilket bl.a. beror på periodiseringar till externa verksamheter. Det är
ännu inte utbetalat några egna medel. Budgeten är periodiserad på tolftedelar. Verksamheten löper enligt
plan och prognosen är att resultatet ska följa budget under året.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2018

JANUARI – MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kulturstaben totalt

0,5

0,6

0,0

1,3

1,3

0,0

Region Kronoberg

5,7

6,4

3,6

6,0

6,8

3,4

Kommentar: Sjukfrånvaron är väldigt låg för perioden och inte arbetsrelaterad. Den ligger betydligt lägre
än Region Kronoberg totalt men är svår att jämföra eftersom förvaltningen är så liten.
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Grimslövs folkhögskola
Resultat
Januari – Maj 2018
Resultaträkning
exkl proj
(tkr)
Skoldelen

Utfall ack

Budget Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2018

Budgetavv

-4 370

-4 142

-228

-9 030

-9 761

0

86

13

73

-147

3

0

Restaurang

-224

-239

16

-675

-611

0

Ekhagen

-175

-258

83

705

-620

0

-4 682

-4 626

-56

-9 147

-10 990

0

Internat

Totalsumma

Resultatet i maj visar marginellt minus vilket kan förklaras med periodiseringar av semesterlöneskulden.
Prognosen för 2018 är ändå att årsbokslutet ska visa på ett nollresultat.

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI - MAJ 2018

JANUARI - MAJ 2017

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Grimslöv folkhögskola
totalt

3,6

2,5

5,5

5,7

3,1

12,2

Region Kronoberg totalt

5,7

6,4

3,6

6,0

6,8

3,4

Kommentar: Långtidssjukskrivningar har drabbat vår enhet hårt men nu är samtliga tillbaka i arbete.
Personalbefrämjande åtgärder fortsätter.

Övrigt
Viktigt för framtida framgångar är att vi fått besked om att behålla Ekhagen Kurs och Konferens i ett
lokalanpassat skick och framemot hösten 2018 tar vi emot nya bokningar och får nya intäkter och nya
möjligheter. Därmed kan vi möta olika framtida behov inom vår egen koncern på ett flexibelt sätt och
samtidigt ha större möjlighet att hålla budget för restaurangen och för hela enheten.
Vi kommer självfallet ha fullt fokus på att hålla budget och viktigast är att vi lyckas fylla alla våra kurser i
höst och därmed också internatet.
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Mobilitetsstöd till
folkhögskolorna 2019

6
18RGK1140

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§161

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna
2019 (18RGK1140)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättningen för folkhögskolor budgetåret
2019 till 400 kronor per deltagarvecka.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet årligen
fastställt ett schablonbelopp som rekommendation till ersättning för de
studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i andra
landsting/regioner än den egna. Ersättningen går direkt från regionen/landstinget till
folkhögskolorna och benämns mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning).
I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och med 2019 även
ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås rekommendationen för
2019 vara på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka.
Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till schablonbelopp.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättningen för folkhögskolor budgetåret
2019 till 400 kronor per deltagarvecka.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1140
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-07-02

Regionstyrelsen

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättningen för folkhögskolor
budgetåret 2019 till 400 kronor per deltagarvecka.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet årligen
fastställt ett schablonbelopp som rekommendation till ersättning för de
studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i andra
landsting/regioner än den egna. Ersättningen går direkt från regionen/landstinget
till folkhögskolorna och benämns mobilitetsstöd (tidigare interkommunal
ersättning).
I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och med 2019
även ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås
rekommendationen för 2019 vara på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor
per deltagarvecka.
Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till schablonbelopp.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
Dnr 18/01748

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15 juni
2018 beslutat
att rekommendera landstingen och regionerna att schablonbeloppet för
mobilitetsersättningen för folkhögskolor budgetåret 2019 uppgår till 400 kronor per
deltagarvecka
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet årligen fattat
beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation om ersättning för de
studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i andra landsting/regioner
än den egna. Ersättningen går direkt från region/landsting till folkhögskolorna och
benämns mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning).
De två senaste åren har antalet folkhögskoleplatser ökat med totalt 8 000 platser. Det har
inneburit stora ökningar av kostnaderna för landsting och regioner. I de nya
tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och med 2019 även
ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås rekommendationen för
2019 ligga kvar på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka.
Principerna och förutsättningarna för mobilitetsstöd redovisas i bilaga 1.
Tillämpningsanvisningar för mobilitetsstöd från och med år 2019 redovisas i bilaga 2.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

PM, BILAGA 1
2018-05-24

Vårt ärendenr:
18/01748
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Sektionen för lokal och regional utveckling
Maria Jacobsson

PM - Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna
2019
Bakgrund
SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp
som rekommendation av mobilitetsstöd, tidigare interkommunala ersättning, för
utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor. Mobilitetsstöd är den
ersättning som den studerandes hemlandsting/region betalar ut då en studerande väljer
att gå en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region. Bidraget är till för att
underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och
regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s rekommendation. Regionala
variationer och tolkningar har dock förekommit bland annat när det gäller
ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte
följa rekommendationen. Den översyn som SKL gjorde, tillsammans med regioner,
landsting och folkhögskolorna, 2017 landade dock i att modellen med en
rekommendation kvarstår och den har nu kompletterats med uppdaterade
tillämpningsanvisningar.
Finansiering av folkhögskoleverksamheten
Det finns totalt 154 folkhögskolor i Sverige och de finansieras genom statsbidrag och
landstingsbidrag. Att staten och landstingen/regionerna svarar gemensamt för
finansieringen av folkhögskoleverksamheten, är något som SKL ställer sig bakom.
SKL ser det dock som önskvärt att det kommunala och landstingskommunala stödet i
högre grad utformas som ett komplement till det statliga grundstödet.
Landstingens/regionernas bidrag till folkhögskoleverksamheten kan delas upp i:
•
•
•

huvudmannabidrag till de egna folkhögskolorna
inomlandstings-/regionbidrag till både de egna folkhögskolorna och rörelsefolkhögskolorna, ofta baserat på procent av deltagarveckans värde
mobilitetsstöd till samtliga folkhögskolor för deltagare som väljer att studera
på folkhögskolor utanför det egna landstinget/den egna regionen.

Landstingens/regionernas totala bidrag till folkhögskolorna var ca 740 miljoner kronor
år 2016.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

2018-05-24

Vårt dnr:
18/01748

Nya tillämpningsanvisningar från och med 2019
För att underlätta och förenkla så mycket som möjligt förhåller sig de nya
tillämpningsanvisningarna för mobilitetsstödet i stor utsträckning till de villkor som
Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det
finns dock några undantag och de gäller kurstid och folkbokföringsadress:
•

•

•

Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till
folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är
15 veckor eller längre.
Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst
halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen,
oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen
är på 75 %).
Mobilitetsstödet beräknas utifrån deltagarnas folkbokföringsadress den dagen
kursen startar

Enligt de nya tillämpningsanvisningarna får folkhögskolorna även ersättning för
distansstudier. Argumentet för att inkludera distansstudier i mobilitetsstödet beror
bland annat på att Folkbildningsrådet i sina villkor för statsbidrag inte särskiljer
distansstudier från övriga kurser. Kravet finns att distanskurserna ska ha gemensam
kurstid, omfatta kommunikation mellan lärare och deltagare (och även mellan
deltagare) samt ha lika mycket lärar- och handledartid som andra kurser. Det är också
flera regioner och landsting som har fört fram att mobilitetsersättningen även borde
omfatta distansstudier. Eftersom detta är nytt och får ekonomiska konsekvenser för
vissa regioner och landsting, gäller tillämpningsanvisningarna först från och med
2019.
Rekommendation för 2019
Nivån på det rekommenderade mobilitetsstödet har byggt på den statliga ersättningen.
Den har hittills uppgått till 25 procent av det av Folkbildningsrådet fastställda
volymbidraget per deltagarvecka och är tänkt att täcka merkostnaderna för att ta emot
deltagare från andra regioner/landsting än den egna.
År 2017 och 2018 har staten ökat antalet folkhögskoleplatser med totalt 8 000 platser.
Detta utan att kompensera landsting och regioner för de ökade kostnader som det
inneburit för dem. Eftersom den stora ökningen av platser kommer först i år vet vi inte
hur det kommer slå ekonomiskt och inte heller hur mycket det kommer att påverka hur
stor kostnaden för mobilitetsstödet blir för regioner och landsting. SKL förslår härmed
att rekommendationen för mobilitetsstöd ligger kvar på samma nivå som för 2018,
d.v.s. 400 kr. SKL kommer att följa kostnadsutvecklingen för landsting och regioner
på detta område. Det kan innebära att det kan komma att påverka nivån på
rekommendationen för 2020.
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TILLÄMPNINGSANVISNINGAR,Vårt ärendenr:
18/01749
BILAGA 2

Sektionen för lokal och regional utveckling
Maria Jacobsson

Tillämpningsanvisningar och villkor för mobilitetsstöd från
landsting och regioner till folkhögskolor fr.o.m. 2019
Syfte
Syftet med detta PM är att tydliggöra villkor och definitioner för mobilitetsstöd (f.d.
interkommunal ersättning) samt att underlätta för både folkhögskolor och regioner och
landsting att administrera mobilitetsstödet.
Vad är mobilitetsstöd?
Mobilitetsstöd är ett stöd till folkhögskolorna från landsting och regioner för deltagare
som väljer att studera på folkhögskolor utanför den egna regionen eller det egna
landstinget. Det är Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som, årligen, tar fram
rekommendationen för nivån på mobilitetsstödet. Observera att det sedan är upp till
regioner och landsting att besluta om de ska följa rekommendationen.
För att aktuell lista över vilka regioner och landsting som tillämpar SKL:s
rekommendationer ska finns på SKL:s hemsida ska regioner och landsting meddela
SKL om man följer rekommendationen eller inte senast den 31 december (inför
nästkommande år). Samtidigt ska regioner och landsting leverera aktuella
kontaktuppgifter samt fakturainformation till Folkhögskolornas Serviceorganisation
(FSO).
Villkor och definitioner
Folkbildningsrådet har tagit fram definitioner och villkor för att bedriva
folkhögskoleverksamhet och de ligger till grund för fördelning av statsbidrag. De
senaste, Statsbidrag till folkhögskolor 2018, antogs av Folkbildningsrådets styrelse
2017-12-06. Dessa definitioner och villkor gäller generellt även för mobilitetsstödet,
men med följande undantag:
-

Kurslängd
Betalningsansvaret är beroende av deltagarens folkbokföringsort

Kurslängd

Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till
folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 15
veckor eller längre.
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid.
Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om
deltidsstudierna är på mer än halvtid, exempelvis även om kursen är på 75 %.
Om en studerande på folkhögskola avbryter en kurs som berättigar till mobilitetsstöd
före gränsen på 15 veckor har hemlandstinget/regionen enbart betalningsansvar för
kursdeltagarens faktiska kurstid. Precis som för statsbidragen gäller dock att ”som
deltagare i allmän kurs eller särskild kurs räknas den som påbörjat kursen och
fortfarande deltar den 15:e kursdagen per termin.”, d.v.s. avbryter deltagaren kursen
inom de två första veckorna efter kursstart utgår ingen ersättning.
I övrigt gäller samma villkor och definitioner som för statsbidraget.
Betalningsansvaret är beroende av folkbokföringsort

Mobilitetsstöd betalas terminsvis av det landsting eller region där deltagaren är
folkbokförd den dagen kursen startar. Det är därför viktigt att uppgifterna om
deltagarnas folkbokföringsort är korrekt. Det är folkhögskolans ansvar att begära in
aktuell folkbokföringsort från deltagaren, alternativt stämma av med SPAR (Statens
personadressregister) eller motsvarande tjänst, den dagen kursen startar 1. Om
folkbokföringsorten inte har kvalitetsgranskats/kontrollerats av folkhögskolan kan
regioner och landsting ta ut en administrativ avgift för att genomföra kontrollen.
Regionen eller landstinget har betalningsansvar för hela terminen, även om en
deltagare byter folkbokföringsort under terminen. Nästkommande termin ska dock det
landsting eller den region där deltagaren är folkbokförd första kursdagen ha
betalningsansvar från och med den startade terminen.
En del av deltagarna på folkhögskolornas kurser bor på skolornas internat, men endast
ett mindre antal väljer att byta folkbokföringsort under kurstiden. Enligt
Folkbokföringslag (1991:481) § 11 gäller att
”En elev under 18 år som har sin egentliga hemvist tillsammans med
föräldrar eller andra anhöriga anses bosatt där även om han eller hon till
följd av skolgången regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan
fastighet.
[---]
Första stycket tillämpas även efter det att barnet fyllt 18 år så länge han
eller hon går i grundskola eller gymnasieskola eller genomgår annan
jämförlig grundutbildning, dock längst till dess barnet fyller 21 år.”
1

FSO står för kostnaden av en integration mellan SchoolSoft och SPAR. Skolorna betalar dock egna
abonnemang per organisationsnummer.
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Anvisningar för prognos och rekvisition av mobilitetsstöd
Prognos

Folkhögskolorna ska skicka två prognoser/år till berörda landsting och regioner med
uppgifter om beräknat antal deltagarveckor, d.v.s. till de regioner och landsting
varifrån folkhögskolan har deltagare. Prognoserna skickas i samband med
folkhögskolornas ordinarie redovisning till SCB: i april (för våren) och i oktober (för
hösten). Prognoserna är viktiga för landsting och regioners ekonomiska uppföljning
och det är därför viktigt att alla folkhögskolor skickar sina prognoser.
Faktura

Som underlag för mobilitetsstöd räknas de deltagare som lever upp till villkoren (se
ovan). Fakturan ska skickas senast den 10 augusti för deltagare på våren och 10
december för deltagare på hösten. Det är extra viktigt att fakturorna i december
skickas i tid, så att kostnaderna belastar rätt år.
Till fakturan ska bifogas en deltagarförteckning som ska innehålla följande:
-

Namn, personnummer, folkbokföringsadress
Datum för start och slut av kurs
Heltid respektive deltid
Distans
Totalt antal deltagarveckor per landsting/region
Eventuella avhopp eller senare start

Faktura och prognos skickas till de landsting och regioner där deltagarna är
folkbokförda.
Återtagande av bidrag
Regioner och landsting får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka mobilitetsstöd om
folkhögskolan har lämnat felaktiga uppgifter.
Revidering
Översyn och eventuell revidering av tillämpningsanvisningarna ska göras årligen, i
samband med att rekommendationen för nästkommande år fastställs.
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Tidplan för folkhögskolor
April

Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region
och landsting – samtidigt som redovisning till SCB

10 augusti

Skicka faktura till landsting/regioner (för våren)

Oktober

Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region
och landsting – samtidigt som redovisning till SCB

10 december Skicka faktura till landsting/regioner (för hösten)

Tidplan för regioner och landsting
31 december Meddela SKL om man följer rekommendationen för kommande år eller
inte
31 december Skicka kontaktuppgifter och fakturainformation till FSO
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Fördelning av statsbidrag
avseende psykisk hälsa

7
18RGK891

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§162

Fördelning av statsbidrag avseende
psykisk hälsa (18RGK891)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk
hälsa,
att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa samt
att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk
hälsa.
Sammanfattning

Region Kronoberg har ansökt om statsbidrag avseende psykisk hälsa och blivit beviljade
totalt 20,3 miljoner kronor för 2018.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa
enligt följande.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 410 000 kr
- Regionstyrelsen 3 920 000 kr
- Regionala utvecklingsnämnden 2 970 000 kr
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Robert Olesen (S), Michael Öberg (MP),
ersättarna Yngve Filipsson (L) och Charlotta Svanberg (S) samt ekonomidirektören Jens
Karlsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen besluta
att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk
hälsa,
att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa samt
att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk
hälsa.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK891
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-07-02

Regionstyrelsen

Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende
psykisk hälsa.
Att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa.
Att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende
psykisk hälsa.

Sammanfattning
Region Kronoberg har ansökt om statsbidrag avseende psykisk hälsa och blivit
beviljade totalt 20,3 miljoner kronor för 2018.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer fördelning av statsbidrag avseende psykisk
hälsa enligt följande.
-

Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 410 000 kr
Regionstyrelsen 3 920 000 kr
Regionala utvecklingsnämnden 2 970 000 kr

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa

Sida 1 av 1

Beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK891
Handläggare: Dan Petersson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Datum: 2018-07-02

Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa
Ärende
Region Kronoberg har sökt och erhållit statsbidrag för 2018 avseende insatser för
att förbättra arbetet med att förebygga och behandla patienter med psykisk hälsa.
Totalt har Region Kronoberg erhållit 20,3 miljoner kronor för ändamålet.
Genomförande
Styrgruppen för psykisk hälsa har berett förslag till fördelning av statsbidraget
enligt följande:
Fördelning statsbidrag (mnkr) KBC
PRC
Kundval/AMK PSC
Regt utv HS-gem Summa
Analys och handlingsplaner
2,23
0,6
2
2,97
7,8
Primärvården - psykisk ohälsa
0,18
3,92
0,2
4,3
Barn och ungas psykiska hälsa
2,1
1,8
1
4,9
Förstärka ungdomsmottagning
2,5
2,5
Insatser för nyanlända samt
0,25
0,3
0,25
0,8
utveckling trauma
Summa
7,08
2,88
3,92
3,25
2,97
0,2
20,3
Fördelat tidigare
Tillkommer enligt ovan
Totalt

2,5
4,58
7,08

2,88
2,88

3,92
3,92

3,25
3,25

1,3
1,67
2,97

16,5
-16,3
0,2

20,3
0
20,3

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser. Fördelning av statsbidrag för
psykisk ohälsa beaktades i samband med regionstyrelsens beslut om tilläggsbudget
§ 22/18 och innebär inte några förändringar mot prognos.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen fastställer fördelning av statsbidrag avseende psykisk
hälsa enligtföljande:
-

Att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden
Att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen
Att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden.

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 21/2017

Vårt ärendenr:
17/00003

2017-12-21

Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om psykisk hälsa
Ärendenr: 17/05974

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 21
december 2017 beslutat
att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om psykisk hälsa, samt
att i en skrivelse informera landsting och regioner om överenskommelsen.
Bakgrund
Överenskommelsen för 2018 bygger på tidigare års överenskommelser. Den är en
fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av medel från Staten och där
SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och landsting/regioner. Det krävs
ett långsiktigt arbete för att förändra området psykisk hälsa. Staten och SKL är
överens om att det behövs en utveckling som omfattar såväl främjande av psykisk
hälsa, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för
personer med allvarliga psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.
Den ekonomiska omfattningen och fördelning av stimulansmedel

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 414 Mkr för att stimulera
utvecklingen, vilket är en ökning med 529 Mkr jämfört med 2017. 1 364 Mkr
fördelas till kommuner och landsting/regioner för att möjliggöra, enskilt eller i
samverkan, fortsatt långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området.
•

350 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och 350 Mkr till
kommunerna för fortsatt analysarbete och arbete med lokala och regionala
handlingsplaner.

•

220 Mkr tillförs landstingen för en ändamålsenlig och effektiv primärvård för
att bättre möta den omfattande psykiska ohälsan hos både barn och ungdomar
samt vuxna.

•

250 Mkr tillförs landstingen för insatser för ökad tillgänglighet och
förstärkning av stöd och behandling av barn och unga.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se
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•

24 Mkr tilldelas landstingen för att stimulera länsgemensamt arbete för att
öka brukarmedverkan i kommuner och landsting.

•

40 Mkr tillförs landstingen för insatser för att motverka psykisk ohälsa hos
barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända samt för att stärka
arbetet med psykiatrisk traumavård.

•

130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning
på ungdomsmottagningar.

•

50 Mkr avsätts till SKL för fortsatt utvecklingsstödjande arbete och
administration samt för att fortsätta stödja utvecklingen av strukturen för
kunskapsspridning och kunskapsutveckling.

Stimulansmedlen till kommuner och landsting fördelas av SKL mot faktura utifrån
en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2017.
Medlen utbetalas till huvudmännen under första kvartalet 2018.
Villkor för att behålla stimulansmedlen

Senast den 31 oktober 2018 ska kommuner och landsting inkomma med en
redogörelse för aktuell analys, målsättning och handlingsplan samt en redovisning av
hur de resurser som erhållits 2017–2018 har använts.
Överenskommelsen redovisas i bilaga 1.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

Bilaga till protokoll vid
regeringssammanträde

Insatser inom psykisk
hälsaområdet 2018
Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting
xxxx xxxx
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1. Inledning

Svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst håller hög kvalitet. Samtidigt
står den svenska hälso- och sjukvården och socialtjänsten inför en rad utmaningar. Demografin förändras när medellivslängden och antalet personer
som lever längre med kroniska sjukdomar ökar. Uppföljning av hälso- och
sjukvårdens resultat pekar förutom på goda medicinska resultat på brister
avseende kontinuitet och tillgänglighet samt på obefogade skillnader mellan
grupper både avseende hälsoutfall och vård. Det finns även utmaningar på
komptensförsörjningsområdet. Vidare finns det i dag en medvetenhet om
att hälso- och sjukvårdens och socialtjänsten resurser är begränsade och att
en omställning till en effektivare vård och omsorg är nödvändig för framtiden.
För att mer effektivt kunna möta hälso- och sjukvårdens utmaningar har regeringen tillsatt en särskild utredare som utifrån förslagen i betänkandet
Effektiv vård (SOU 2016:2) ska stödja landstingen, berörda myndigheter
och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik,
tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
Landsting och kommuner har redan i varierande utsträckning påbörjat en
sådan omställning. Den syftar till att öka vårdkvaliteten och tillgängligheten
för att i större utsträckning möta patienternas behov. Parallellt med
omställningen mot en god och nära vård, koncentreras den högspecialiserade vården i ökad utsträckning i syfte att ytterligare öka kvaliteten. I detta
arbete behöver samtliga berörda aktörer inkluderas. Det innefattar landsting
så väl som kommuner, verksamheter i egen regi samt offentligt finansierade
verksamheter i privat regi. Omställningen utgår från en gemensam målbild
och kommer att behöva genomföras gradvis och med utgångspunkt i lokala
förutsättningar. Arbetet kommer att behöva bedrivas under en längre tid för
att uppnå en långsiktigt hållbar förändring.
Förutsättningar för överenskommelser

Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en
behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan
vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.
Överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan, användas inom områden där regeringen och SKL gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att stimulera en förbättring i
verksamheterna. Genom överenskommelser kan insatser ske samordnat på
nationell, regional och lokal nivå.
En utgångspunkt vid överenskommelser är ett tillitsbaserat förhållningssätt
som bl.a. syftar till att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar.
För de kommande åren handlar det gemensamma utvecklingsarbetet främst
om omställningen mot en nära vård, vilket inkluderar att åstadkomma ökad
tillgänglighet och bättre samordning, förbättrad kompetensförsörjning, ökad
digitalisering samt ökat fokus på att verksamheten ska styras utifrån kunskap och beprövad erfarenhet.
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Överenskommelserna mellan staten och SKL utgår från ett tydligt jämställdhetsperspektiv, med utgångspunkten att kvinnor och män, flickor och
pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Kvinnor och
män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt
erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Brister avseende jämställdhet ska
följas upp.
Överenskommelserna omfattar vård och omsorg som är offentligt finansierad, oavsett vem som utför vården. Det betyder att såväl landsting, kommun, som privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård och socialtjänst
som finansieras av landstingen samt kommuner kan komma att omfattas.
Överenskommelser för 2018
Överenskommelserna fokuserar på att förbättra kvaliteten, tillgängligheten
samt stärka kompetensförsörjningen och bemanningen, främst inom
primärvården, förlossningsvården, cancervården och psykiatrin. Överenskommelserna ger också möjlighet för verksamhetsutveckling och
utvecklingen av kunskapsstyrning när det gäller, barnhälsovård samt inte
minst genom en fortsatt satsning på nationella kvalitetsregister.
Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ledare och medarbetare är dess
viktigaste resurser och en förutsättning för en effektiv vård och omsorg av
hög kvalitet. Överenskommelserna stödjer hälso- och sjukvårdens och
socialtjänstens utveckling och en strategisk och långsiktig kompetensförsörjning.
Verksamhetsutveckling förutsätter ett kontinuerligt arbete med implementering av bästa tillgängliga kunskap. Arbetet med en samlad styrning med
kunskap fortsätter att utvecklas. I arbetet med att genomföra överenskommelsernas olika delar bör relevanta nationella och sjukvårdsregionala
programområden och samverkansgrupper inom ramen för landsting/regioners gemensamma system för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvård involveras. Även myndigheter på området bör involveras där det är
relevant. Värdet av forskning och innovation ska beaktas inom de verksamheter som ingår i överenskommelserna.
Överenskommelserna ska bidra till att stärka preventiva och sjukdomsförebyggande insatser. Tidig upptäckt av sjukdomar ökar sannolikheten för
en framgångsrik behandling och effektiv prevention kan innebära stora besparingar för individen, för hälso- och sjukvården och för samhället.
Överenskommelserna kan bidra till att digitalisering kan användas som ett
verktyg för verksamhetsutveckling. Det handlar om allt från medarbetarnas
tillgång, till rätt information i möten med patienter och brukare till hantering av data för uppföljning av medicinska resultat och jämförelser av
verksamheternas resultat. För patienter och brukare handlar det om att få
stöd för ökad delaktighet samt att få inflytande och kontroll över frågor och
beslut som rör hälsan och den sociala livssituationen. Vidare ger digitaliseringen möjligheter att skapa verktyg som kan bidra till nya och innovativa
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arbetssätt, utveckla verksamhetsprocesserna samt öka möjligheterna för
forskning.
2.

Bakgrund

Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är ungefär 70 miljarder kronor om
året enligt OECD. Extra samhällsinsatser för att förbättra levnadsvillkor
och vård för personer med allvarliga psykiska sjukdomar har pågått de senaste 20 åren. Vård och omhändertagande i landsting och kommuner har
förändrats i positiv riktning och fler än någonsin får hjälp av socialtjänst och
sjukvård. Samtidigt har efterfrågan på insatser ökat kraftigt och den psykiska
ohälsan i samhället ökat. Hälso- och sjukvården har en central roll i arbetet
med att främja hälsa och förebygga sjukdomar. Regeringen anser att det
förebyggande arbetet behöver stärkas och bidrar till detta bl.a. inom ramen
för arbetet med psykisk hälsa och kroniska sjukdomar. Målet med regeringens politik inom psykisk hälsa-området är att främja psykisk hälsa, motverka
psykisk ohälsa, förstärka tidiga insatser till personer som drabbas av psykisk
ohälsa och samtidigt förbättra vården och omsorgen för personer med omfattande behov av insatser.
Under de senaste åren har sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökat
liksom den rapporterade psykiska ohälsan. Problemen är störst bland kvinnor. I Sverige står psykiska diagnoser för cirka 45 procent av alla pågående
sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan. Regeringen har beslutat
om ett brett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.
Programmet innehåller åtgärder inom sju områden som behöver utvecklas
för att öka hälsan, bryta den negativa utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron. I åtgärdsprogrammet tydliggörs att hälso- och sjukvården är en
av flera nyckelaktörer och att primärvårdens verksamhet i högre grad behöver anpassas för personer med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och
långvarig smärta. De insatser som ingår i överenskommelsen mellan staten
och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018 är viktiga delar i detta arbete.
Mellan 2012 och 2016 har ca 850 000 000 kronor per år avsatts för en
överenskommelse mellan staten och SKL inom området psykisk
ohälsa/hälsa där merparten fördelats direkt till kommuner och landsting.
Fram till 2015 fokuserades främst mot två prioriterade målgrupper: barn
och unga samt personer med omfattande eller komplicerade psykiatriska
problem men sedan 2016 omfattas alla åldrar och tillstånd.
SKL har inom ramen för de årliga överenskommelserna bedrivit ett
utvecklingsarbete och utgjort ett stöd till kommuner och landsting.
Utvecklingsarbetet har bidragit med verktyg och strategier för skola, social-
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tjänst samt hälso- och sjukvård och spänner från tidiga insatser till högspecialiserad vård. Utvecklingsarbetet liksom de analyser och uppföljningar
som gjorts inom ramen för detta har synliggjort viktiga utmaningar för
huvudmännen i det fortsatta arbetet.
Regeringen gör bedömningen att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa. Regeringen förstärker, efter
budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet, arbetet med psykisk hälsa
med 500 miljoner kronor för 2018 och avser att stärka arbetet med 1 miljard kronor per år 2019 och 2020. Satsningen görs i syfte att förstärka första
linjens vård samt den specialiserade psykiatrin för barn och vuxna. Efter
budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet tillfördes i vårändringsbudgeten för 2017 (prop. 2016/17:99) 100 miljoner kronor för innevarande
år för att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri
för barn och unga i primärvården i landstingen och regionerna. Regeringen
har aviserat att denna satsning ska fortsätta under 2018–2020. Med tanke på
att många asylsökande och nyanlända är barn avsätter regeringen dessutom
50 miljoner kronor från och med 2018 för att förbättra tillgången till vård
för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande
och nyanlända. Totalt förstärks satsningen med 650 miljoner kronor 2018.
Sedan tidigare har regeringen, efter en budgetöverenskommelse med
Vänsterpartiet, en satsning på 150 miljoner kronor årligen 2016–2019 för att
stimulera och rusta nya initiativ för barn och unga med psykisk ohälsa samt
130 miljoner kronor årligen mellan 2016–2019 för att stärka ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa.
Regeringen har beslutat om en strategi för statens insatser inom området
psykisk hälsa 2016–2020. Strategin utgår från fem fokusområden som har
identifierats som de mest angelägna för att stärka den psykiska hälsan, motverka psykisk ohälsa och förebygga suicid. De fem fokusområdena framgår
av bilaga 1.
3. Målet med överenskommelsen inom psykisk hälsa-området 2018

Överenskommelsen 2018 bygger på tidigare överenskommelser och är en
fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av Staten och där SKL
bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och landsting.
Staten och SKL har en gemensam målsättning om psykisk hälsa för alla och
att arbetet ska utformas med hänsyn tagen till regeringens mål om att sluta
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Det krävs ett långsiktigt arbete för att förändra området psykisk hälsa. Staten och SKL är överens om att det behövs en utveckling som omfattar såväl
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främjande av psykisk hälsa, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för personer med allvarliga psykiska sjukdomar
och psykiska funktionsnedsättningar.
Befolkningens behov, samhällets förutsättningar och utvecklingen av verksamheter och insatser ser olika ut i olika delar av landet. Årets överenskommelser är därför utformade på samma sätt som tidigare och utgår ifrån
att kommuner och landsting/regioner tidigare gjort egna analyser och handlingsplaner som stöd för ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Psykisk ohälsa är i dag ett omfattande folkhälsoproblem. Det finns en
mängd olika förklaringar som kan härledas till såväl samhällsutveckling, arbetsmiljö, krav och möjligheter i samhället som människors levnadsvanor.
Kvalitén på innehållet i den psykiatriska heldygnsvården för alla åldrar behöver utvecklas och utformas så att den motsvarar behoven lika bra för
män som för kvinnor och att den kan anpassas efter särskilda behov hos utsatta grupper. Arbetet med att minska behovet av tvångsvård och tvångsåtgärder ska fortgå och vården och omsorgen ska genom ett proaktivt
arbetssätt förebygga situationer där tvång måste tillgripas.
Andra utmaningar är brister i tillgängligheten till psykiatrisk vård och att
evidensbaserade behandlingsmetoder inte används i tillräcklig utsträckning
eller jämlikt över landet. Uteblivna eller fördröjda insatser för psykiatriska
tillstånd kan leda till förlängt lidande, funktionsförluster, arbetsoförmåga
och som yttersta konsekvens leda till självmord.
Målgrupper som särskilt behöver uppmärksammas är t.ex. unga med LSSinsatser där förekomsten av depression, ångest och ADHD är uppemot 10
gånger vanligare för barn med intellektuell funktionsnedsättning än hos övriga i samma åldersgrupp. Personer med samsjuklighet, exempelvis personer
med missbruk och beroende i kombination med annan psykiatrisk diagnos
är också en målgrupp som behövs uppmärksammas särskilt. Omkring 20–
30 procent av de personer som är aktuella i vården för behandling för sin
psykiska ohälsa har också ett missbruk eller beroende. Bland de barn och
unga som rapporterar psykisk ohälsa är de som också rapporterar tidigare
utsatthet för våld överrepresenterade.
Det är av stor betydelse att det i kommunerna och landstingen finns beredskap att tillgodose dessa personers behov. Tidiga och effektiva behandlingsinsatser, individanpassat stöd, rehabilitering och stöd för återhämtning
sparar både lindande och pengar för individer och samhälle. Vid komplex
problematik behövs samtidiga och samordnade insatser från flera huvudmän och i vissa fall integrerade verksamheter för att kunna möta personens
behov. Samverkan inom och mellan olika verksamheter och huvudmän är
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en fortsatt stor utmaning. Cirka 1500 människor dör varje år på grund av att
de tar sitt liv. För att minska risken för självmord räcker inte bra vårdinsatser utan det behövs även ett brett suicidpreventivt arbete som omfattar
hela befolkningen. Män är överrepresenterade bland de som tar sitt liv
medan det är kvinnor som dominerar statistiken kring självmordsförsök.
Det finns en mängd könsskillnader inom området psykisk ohälsa men också
tydliga skillnader kopplade till socioekonomiska faktorer och utbildningsbakgrund. Det finns också en tydligt ökad risk för psykisk ohälsa bland personer som lever i utsatta situationer och kraftigt ökad förekomst av psykiska
sjukdomar och självmord bland minoritetsgrupper, asylsökande och nyanlända, HBTQ personer m.fl.
Jämställdhetsperspektiv är väsentligt i detta arbete. Som exempel har
överenskommelsen om män och jämställdhet under 2017 bidragit till att
lyfta frågor om manlighetsnormer inom pågående satsningar på elevhälsa
och suicidprevention samt utveckla och sprida material om pojkars och
mäns psykiska hälsa kopplat till sexualitet, relationer och ojämställdhet.
3.1 Primärvård

Även om många drabbas av psykisk ohälsa så är inte alla i behov av specialiserad psykiatrisk vård. Primärvården ska vara ingången för all typ av ohälsa
för såväl barn som vuxna och äldre. Det är av stor vikt att denna är anpassad och bemannad efter den ökande psykiska ohälsan och de olika målgruppernas behov.
En stor andel av de som söker primärvården gör det för psykiska besvär
och en stor andel av de som söker för kroppsliga sjukdomar har samtidig
psykisk ohälsa som påverkar prognosen. I Nationella riktlinjer för ångest
och depression, liksom i riktlinjerna för beroende och missbruk är psykoterapi och psykosociala insatser förstahandsval vid många tillstånd. Primärvårdens möjligheter att möta behovet av insatser för psykisk ohälsa är stora
om det finns tillgång till adekvata metoder och arbetssätt och till personalresurser med rätt kompetens.
Primärvården är också en viktig aktör för att upptäcka, diagnosticera och
behandla kroppslig ohälsa hos personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.
Primärvårdens kapacitet och kompetens behöver stärkas inom området psykisk ohälsa och delar av den utökade satsningen ska därför användas till att
utveckla första linjens psykiatri för både barn och vuxna.
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3.2 Kommunal hälso- och sjukvård

Många personer med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning
möter också den kommunala hälso- och sjukvården. Det är viktigt att det
såväl inom den kommunala hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten
finns kompetens och kunskap om konsekvenser av allvarlig psykisk ohälsa
men lika viktigt är det att uppmärksamma somatiska sjukdomstillstånd hos
personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar
Med kommunal hälso- och sjukvård avses sjukvård som genom kommunens åtagande och ansvar enligt HSL 12 kap. ges i patientens bostad eller
där patienten vistas. I alla landsting utom ett har skyldigheten att erbjuda
hemsjukvård i ordinärt boende överlåtits till kommunerna. I och med detta
har kommunernas betydelse som huvudmän för hälso- och sjukvård ökat.
Enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453) som HSL har kommunerna och
landstingen skyldighet att samverka både på övergripande nivå och på
patientnivå. Ett exempel är bestämmelsen om samordnad individuell plan
som ska upprättas av landsting och kommun tillsammans för personer som
behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten.

3.3 Barn och ungas psykiska hälsa

Det är oroande att den psykiska ohälsan bland barn och unga verkar fortsätta öka, såväl den egenrapporterade som i statistik av diagnoser och
läkemedelsförskrivning.
Barn- och ungdomspsykiatrin har ökat sin produktion, första linje-verksamheter har byggts upp i alla landsting och många kommuner men trots
ökad kunskap och kapacitet så har ökningen inte förmått motsvara de
ökande behoven, samtidigt som verksamhetens kvalitet behöver fortsätta att
utvecklas.
Förbättrad tillgänglighet till såväl ett första besök som till fördjupad utredning och till behandling i första linje eller i specialistnivån är särskilt viktigt
för barn och unga. Kort väntetid till att få bedömning och start på insatser
som bedöms behövas måste sedan följas av en sammanhållen process som
inte fördröjs av väntetider inom själva utredningen eller behandlingen. Det
behövs fortsatta och förstärkta satsningar på barn och unga för en ökad
tillgänglighet och en jämlik vård över landet. Utvecklingen behöver ske hos
många aktörer och nivåer samtidigt. Det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan bör utvecklas så att det bidrar till att alla elever ges
möjligheter att nå utbildningens mål. För att barn och unga ska få tidiga och
samordnade insatser behöver t.ex. samverkan mellan elevhälsan, hälso- och
sjukvården och socialtjänsten förbättras. Det är viktigt att även späda barns
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rätt till hälsa och utveckling uppmärksammas. Ett bra stöd för föräldrar är
avgörande för den psykiska hälsan för barn i alla åldrar.
3.4 Brukarsamverkan

I arbetet med handlingsplaner har brukarorganisationerna deltagit i hela landet. Goda erfarenheter finns från genomförande av brukarrevisioner och av
att det finns personer med egen erfarenhet tillgängliga i vården. Brukarmedverkan i utvecklingsarbetet är en framgångsfaktor och därför finns i
överenskommelsen extra medel till samordning av den brukarsamverkan
som finns för att stimulera till fortsatt utveckling av detta i både kommuner
och landsting.
3.5 Asylsökande och nyanlända

Hälsa är även en viktig förutsättning för en framgångsrik etablerings- och
integrationsprocess. Socialstyrelsen uppskattar förekomsten av psykisk
ohälsa bland asylsökande i Sverige till omkring 20–30 procent. Förekomst
av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen. Även bland barn, speciellt ensamkommande
barn, är psykisk ohälsa, inklusive krisreaktioner och PTSD, vanligt förekommande. En otrygg familjesituation är en starkt bidragande orsak till psykisk
ohälsa. Bl.a. Socialstyrelsen har rapporterat om ett ökat antal suicidförsök,
och fullbordade suicid, bland ensamkommande barn. Regeringen har vidtagit åtgärder för att öka tillgängligheten och kvaliteten av vård och behandling för traumatiserade asylsökande och nyanlända. Förekomsten av sjukdomar som kräver vård vid ankomsten till Sverige har i stor utsträckning påverkats av upplevelser, trauman och risker som den asylsökande har exponerats för i sitt hemland och under flykten. Detta tillsammans med bl.a.
separation från familjemedlemmar innebär en ökad risk för psykisk ohälsa.
3.6 Utvecklingsarbete för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa

Ett syfte med de överenskommelser som träffats genom åren är att skapa
förutsättningar för ett systematiskt utvecklingsarbete inom området psykisk
hälsa. Det finns ett behov av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med
att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Arbetet ska baseras på ett gemensamt ansvarstagande i ordinarie
strukturer, för att skapa förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap.
Därför finns i överenskommelsen också medel för fortsatt stöd till utvecklingsarbete och metodutveckling samt utveckling av en struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling med Regionala resurscentrum som
ska ha kompetens kring implementering, uppföljning och analys.
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4.

Fördelning av medel

Överenskommelsen föreslås omfatta flera delar, varav merparten utgör stimulansmedel till landsting och i viss utsträckning kommuner. Vid sidan av
detta föreslås en satsning på att skapa förutsättningar för att stärka och stimulera det lokala och regionala brukarinflytandet. Vidare föreslås även fortsatt medel till SKL för att stödja utvecklingsarbetet hos huvudmännen samt
att fortsätta arbetet med regionala resurscentrum, som påbörjades 2017.
Överenskommelsen omfattar totalt 1 414 000 000 kronor för att stimulera
utvecklingen. Medlen ska användas för att kommuner och landsting/regioner enskilt eller i samverkan, ska ha möjlighet att fortsätta ett
långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Medlen utbetalas i olika
delar enligt följande:

1. 350 000 000 kronor fördelas till landstingen, och 350 000 000
kronor fördelas till kommunerna för att genomföra utvecklingsinsatser inom området psykisk hälsa. Landstingen och
kommunerna ska göra kompletterande, och vid behov förnyade och
fördjupade, analyser av befolkningens behov inom respektive
fokusområde (se bilaga 1), revidera kortsiktiga och långsiktiga mål
samt följa upp och vid behov revidera handlingsplaner lokalt och
regionalt. Huvudmännen ska utvärdera de insatser som genomförts
och vid behov revidera det långsiktiga arbetet för att utveckla insatserna inom de fem fokusområdena som anges i bilaga1.
2. 220 000 000 kronor fördelas till landstingen för att skapa
förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv primärvård för att
främja psykisk hälsa och möta personer med psykisk ohälsa i alla
åldrar. Insatserna kan t.ex. vara inriktade på att stärka kompetensen
om psykisk ohälsa och kopplingar till t.ex. missbruk och beroende
samt främja användandet av sjukdomsförebyggande riktlinjer i primärvården. Insatserna kan också vara inriktade på att säkerställa att
det finns goda förutsättningar i verksamheterna att arbeta utifrån
bästa tillgängliga kunskap. För att uppnå en ändamålsenlig primärvård för en patient med psykisk ohälsa kommer det vara nödvändigt
att nyttja befintlig kompetens så bra som möjligt och att utveckla arbetssätten efter patientens behov. Inom primärvården finns det ett
antal yrkesgrupper med specifik yrkeskompetens och insatserna kan
t.ex. syfta till att analysera om tillgänglig kompetens i primärvården
kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt.
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3. 250 000 000 kronor fördelas till landstingen för att stimulera och
rusta nya initiativ för barn och unga med psykisk ohälsa. Medlen ska
bidra till en ökad tillgänglighet och förstärkning av stöd och behandling för barn och unga. Satsningen är bl.a. riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens vård för psykisk ohälsa. Förutsättningarna och organisation är olika i landet och därför ges de lokala
behoven stort utrymme vid prioriteringen av vad som ska göras men
resultatet för barn och unga vad gäller tillgänglighet till start och
genomförande av insatser kommer under 2018 att följas extra noga
genom SKL:s Väntetidsdatabas. Målsättningen för tillgängligheten är
fortsatt 30 dagar till första besök och 30 dagar till fördjupad
utredning eller behandling i specialistverksamhet för barn och unga
med psykisk ohälsa. Andelen genomförda första bedömningar och
påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin redovisas
månatligen, per landsting på webbplatsen Väntetider i vården. Även
tillgängligheten till första linjen kommer visas 2018.
4. 130 000 000 kronor fördelas till kommuner och landsting för att
förstärka ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa. Medlen kan exempelvis användas till att utöka ungdomsmottagningarnas
öppettider, förstärka psykosocial kompetens, öka tillgängligheten för
unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende eller liknande.
5. För att stimulera samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och landsting erhåller landstingen 24
miljoner. Landstingen och de i länet ingående kommunerna ansvarar
för att stimulera länsgemensamt arbete med en bred analys av utmaningar och behov, i samverkan med brukar-, patient- och anhörigorganisationer samt övriga berörda aktörer på länsnivå. Detta arbete
behöver ändamålsenliga förutsättningar varför dedikerade medel
avsätts för att förstärka arbetet. Medel för brukarsamverkan
fördelas 1 miljon per landsting förutom de tre storstadsregionerna
som får vardera 2 miljoner.
6. 40 miljoner kronor fördelas till landstingen för insatser som förbättrar tillgången till insatser för att motverka psykisk ohälsa hos barn
och unga i gruppen asylsökande och nyanlända och för att stärka arbetet med vård och behandling av traumatiserade asylsökande och
nyanlända för både barn och vuxna. Medlen ska användas till insatser som syftar till att stärka kompetensen om traumatiserade i vården och för förbättrad samverkan i vårdkedjan.
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4.1 Landsting och kommuners redovisning av insatser

Senast den 31 oktober 2018 ska kommuner och landsting inkomma med en
redogörelse för aktuell analys, målsättning och handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits 2017–2018 har använts.
SKL ska tillhandahålla en inmatningsfunktion där länen, kommunerna,
landstingen/regionerna kan lämna redovisningar. Innehållet i inmatningsfunktionen ska tillgängliggöras för Socialstyrelsen, som har i uppdrag att
följa överenskommelsen, senast den 31 december 2018. Skillnader i förutsättningar och möjligheter som beror på kön, könsidentitet, könsuttryck,
sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning förmåga eller ålder, ska när det är relevant beaktas i
analysarbetet.
4.1.1 Syftet med handlingsplan och analyser

Syfte med analys och handlingsplaner: Analysen och tillhörande handlingsplaner syftar till att stimulera landsting och kommuner att:
– uppmärksamma befolkningens behov inom de fokusområden som
regeringens strategi inom området psykisk hälsa omfattar,
– identifiera ansvarsfördelning för att möta de behov som finns och
vid behov överväga möjligheten till olika former av integrerade verksamheter för personer med behov av komplex karaktär, i syfte att
motverka att enskilda inte får de samordnade vård- och stödinsatser
som behövs,
– sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig och gemensamt samt,
– samverka med varandra, berörda brukar- och intresseföreningar
samt andra centrala aktörer inom området.
4.2 Innehåll i landstings och kommuners handlingsplaner och analyser

– en beskrivning av hur 2018 års stimulansmedel används, uppdelat på
allmänna stimulansmedlen, stimulansmedlen till primärvård, särskilda satsningen på barn och unga, satsningen till Ungdomsmottagningarna (denna skiljs ut från barn och unga satsningen
eftersom det är olika vem som är huvudman i olika delar av landet.),
satsningen på asylsökande och nyanlända och satsningen på
brukarmedverkan
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– en aktuell gemensam revidering av analys och handlingsplan med
kortsiktiga mål (ett år) och långsiktiga mål (fem år),
– en redovisning av uppnådda resultat utifrån handlingsplanerna med
de fem fokusområdena (se bilaga 1) upprättade 2016 och 2017 och
de indikatorer som mättes då
– som en del av analys och handlingsplan ska finnas en redogörelse
för att uppskatta behov av insatser i primärvården och vilka volymer
av insatser för psykisk ohälsa som produceras samt en redogörelse
för eventuellt gap samt vilka satsningar som planeras i primärvården
de kommande åren.
– i handlingsplanerna ska framgå hur barn och unga med psykisk
ohälsa får hjälp i länet och en handlingsplan för hur tillgängligheten
ska förbättras eller bibehållas på en god nivå utifrån analys av de tillgänglighetsdata som presenteras månatligen i väntetidsdatabasen för
både specialistvård och förstalinje-verksamhet. Landstingen ska
lämna en redogörelse för hur god inrapporteringen varit till Väntetidsdatabasen, hur måluppfyllelsen om tillgänglighet till första besök
och fördjupad utredning/behandling (30+30 dagar) på specialistnivån sett ut under året och hur prognosen för resten av året ser ut
samt vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra eller hålla tillgängligheten på god nivå. Även redogörelse för hur väl fungerande redovisningen är av inrapportering av tillgänglighet till förstalinjen samt
hur tillgängligheten sett ut under året och hur stor andel som får
komma inom 7 dagar. En könsuppdelad redovisning ska lämnas av
antalet barn och unga som får insatser liksom hur huvudmannen följer upp hur flödet i utrednings-, stöd och behandlingsprocesser löper.
– En gemensam analys av länets insatser för att förebygga ohälsa,
förbättra skolresultat, ta hand om barn med behov av sammansatt
stöd och resultat av specialistinsatser ska ingå.
4.2.1 Redovisning av stimulansmedel riktade till att stärka ungdomsmottagningarnas arbete

Utvecklingen av ungdomsmottagningarna ska redovisas separat. Dessa medel har utbetalats till den eller de huvudmän i länet som har angetts av länet.
En gemensam länsvis redovisning av hur 2018 års medel använts samt en
plan för det fortsatta arbetet med att förstärka ungdomsmottagningarna ska
redovisas. Redovisningen ska också innehålla en beskrivning av hur huvudmannaansvaret är fördelat och vilket uppdrag kring psykisk hälsa som ung-
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domsmottagningarna har och vilka delar av länets ungdomar som har tillgång till en ungdomsmottagning samt hur många besök för psykisk ohälsa
som gjorts och hur många enskilda individer som gjort dessa besök uppdelat på kön.
4.2.2 Redovisning av medlen för att stimulera brukarsamverkan

I handlingsplanerna ska det tydligt framgå hur huvudmännen var för sig och
tillsammans avser att utveckla samverkan med brukare och anhöriga samt
hur dessa medel använts för ändamålet.

5.

Styrning och samordning

5.1 Utvecklingsarbete och administration på SKL

SKL tillförs 30 000 000 kronor under 2018 för att samordna kommuner
och landstings behov av erfarenhetsutbyte, stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att genomföra lokalt och regionalt utvecklingsarbete, ge metodstöd, utveckla verktyg och stödmaterial, genomföra
uppföljningar samt att hantera viss administration kring överenskommelsen.
SKL ska samordna stödinsatser och bistå kommuner och landsting med
lokalt förbättringsarbete i enlighet med tidigare överenskommelser. I arbetet
med att förverkliga innehållet i handlingsplanerna i kommuner och landsting/regioner kommer olika konkreta utvecklingsbehov att identifieras. Det
kan handla om nyskapande arbetssätt, behov av innovationer liksom stöd
för införande eller effektivare användning av kända metoder. Samordning
och utvecklingsstödet ska också kunna omfatta områden som finns i närliggande överenskommelser och som har bäring på området psykisk hälsa.
SKL ska i första hand prioritera områden där utvecklingsbehov är generella
och där arbete på nationell nivå är resurseffektivt.
Utvecklingsarbetet ska understödja de särskilda inriktningar som finns i
överenskommelsen och stödja såväl förebyggande och tidiga insatser som
särskilt stöd till insatser för personer med allvarliga psykiska sjukdomar.
Det långsiktiga utvecklingsstöd som getts till olika delar av samhällets stöd
till barn och unga ska fortsätta med målsättningen att genom bättre synkronisering av insatser och strategiska förstärkningar uppnå en jämlik och god
tillgänglighet till vård och stöd för barn och unga.
Utöver detta ska SKL stödja landsting/regioner och kommuner i den särskilda satsningen på primärvårdens uppdrag gällandepsykisk ohälsa som genomförs under 2018. Samordning med övriga primärvårdssatsningar och
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närliggande satsningar ska ske. Särskilda utvecklingsstödjande insatser ska
göras för primärvården med tillvaratagande av de lärdomar som gjorts i
2017 års primärvårdspiloter. Ett brett kompetensutvecklingspaket ska
kunna erbjudas hela Sverige med de tidigare identifierade områdena: triagering, bedömningsinstrument, psykosociala insatser, användning av digitala
verktyg och internetbehandling samt samarbetsformer mellan primärvård
och specialistpsykiatri. För detta ändamål tillförs SKL ytterligare 10 000 000
kronor.
5.2 Struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling

Regeringen och SKL var i överenskommelsen för 2017 ense om att det
finns ett behov av att stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa. Strukturen ska medverka till att förstärka styrningen med kunskap inom området
genom att sprida bästa tillgängliga kunskap, förbättra arbetet med implementering och medverka till en ändamålsenlig uppföljning lokalt- och regionalt. Strukturen ska utgå från sjukvårdsregionerna men samverkan ska ske
med andra relevanta aktörer. Syftet är att nå ökad vårdkvalitet och
förbättrade vårdresultat samt ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och
sjukvårdens och kommunens resurser inom området psykisk hälsa och
ohälsa.
SKL påbörjade arbetet 2017 och uppbyggnaden har succesivt samordnats
och integrerats i arbetet med den sammanhållna nationella strukturen för
styrning med kunskap som landstingen initierat. I överenskommelse från
2017 angavs att parternas avsikt är att medlen som fördelats genom överenskommelsen får användas av landstingen även 2018. SKL tillförs ytterligare 10 000 000 kronor under 2018 för det fortsatta arbetet med att utveckla högst sex stycken regionala resurscentrum i nära samverkan med
kommuner och landsting/regioner och berörda myndigheter, i första hand
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Av medlen ska minst 2 000 000
kronor användas för att stärka kommunernas deltagande. Arbetet ska ske
med samma inriktning som angavs i 2017 års överenskommelse, där SKL
åtog sig att förhandla med landsting/regioner och teckna avtal om inrättandet av resurscentrumen.
SKL ska tillsammans med den Nationella samordnaren för utveckling och
samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S2015:09 och nära
samverkan med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt andra relevanta aktörer, utarbeta kriterier som resurscentrumen åtar sig att arbeta
mot.
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SKL ska senast den 31 mars 2019 lämna en redovisning av hur arbetet med
uppbyggnaden av resurscentrumen fortskridit under 2018 samt hur SKL avser att ta sig an det fortsatta arbetet under 2019–2020 till regeringskansliet
(Socialdepartementet).

6. Ekonomisk omfattning

Tabell Fördelning av medel inom ramen för
överenskommelsen om insatser inom psykisk hälsaområdet

Medel till landstingen
Utbetalning av stimulansmedel

350

Utbetalning av medel för insatser inom primärvården

220

Utbetalning av medel för insatser inom barn och ungas psykiska
hälsa
Utbetalning av medel för insatser inom ungdomsmottagningar
(eller kommuner om så anges)
Utbetalning av medel för insatser inom brukarsamverkan

250

Utbetalning av medel för insatser för asylsökande och nyanlända

40

Totalt till landstingen

1014

130
24

Medel till kommuner
Utbetalning av stimulansmedel

350

Totalt till kommunerna

350

Medel till SKL
SKL:s ansvar för utveckling och administration
Utveckling inom primärvårdssatsningen
Stöd till utveckling av resurscentrumen

30
10
10

Totalt SKL

50

Totalt för överenskommelsen

1414

7.

Beräkningsmodell

Stimulansmedlen fördelas till kommuner och landsting utifrån en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2017. SKL
åtar sig att fördela stimulansmedlen till respektive kommun och landsting
utifrån fördelningsnyckeln. Regeringen och SKL är överens om att medlen
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ska utbetalas till landstingen/regionerna och kommunerna under första
kvartalet 2018.
8.

Finansiering

Beslut om utbetalning av samtliga medel i denna överenskommelse görs i
Kammarkollegiets regleringsbrev för 2018 avseende anslag 1.8 Bidrag till
psykiatri, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition och anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition (formulär Rekvisition av bidrag) ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition av medel
ska ske senast den 1 december 2018. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte har inkommit inom denna tid.

9.

Uppföljning

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag i beslut från 19 oktober 2016 att
följa upp och analysera överenskommelserna om stöd till riktade insatser
inom området psykisk hälsa 2016–2018.
SKL åtar sig att tillhandahålla det inmatningsverktyg som använts föregående år och uppdatera det i enlighet med Socialstyrelsens önskemål.
10.

Redovisning av ekonomiska medel och återbetalning

SKL ska lämna en slutlig verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) eller av regeringen utpekad myndighet, senast den 31 mars
2019. I verksamhetsrapporten ska SKL redogöra för den verksamhet som
har bedrivits med stöd av de bidrag som anges under avsnitt 8.
En ekonomisk redovisning för kalenderåret som visar hur medlen använts
(formulär Ekonomisk redovisning) ska lämnas till Kammarkollegiet senast
den 31 mars 2019. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna under punkt tre i den ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt information om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i redovisningen. Om redovisningen inte inkommer i tid
kan regeringen återkräva stödet. Medel som inte har utnyttjats av SKL ska
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Rekvisitionen,
den ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara undertecknade i original av en behörig företrädare för SKL. Regeringskansliets
diarienummer för överenskommelsen och för regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att begära in kopior av räkenskaper
och övrigt underlag som rör bidragets användning.
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11.

Godkännande av överenskommelsen

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

För staten genom
Socialdepartementet

För Sveriges Kommuner och
Landsting

Stockholm
den XX månad år

Stockholm
den XX månad år

Xxxx Xxxxx
Statssekreterare

Xxxxx Xxxxx
Verkställande direktör

12. Bilaga 1

Information som ska ingå i rekvisition och ekonomisk redovisning av ickeprestationsbaserade medel inom ramen för denna överenskommelse.
Rekvisition

Ekonomisk redovisning

1. Kontaktuppgifter

1. Kontaktuppgifter

Bidragsmottagare

Bidragsmottagare

Organisationsnummer

Organisationsnummer

Kontaktperson

Kontaktperson

Postadress

Postadress
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Telefon inkl. riktnummer

Telefon inkl. riktnummer

Faxnummer

Faxnummer

E-postadress

E-postadress

2. Bidrag som ansökan avser

2. Bidrag som ansökan avser

Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande överenskommelse Regeringskansliets diarienummer för regeringsbeslut avseende utbetalning

Regeringskansliets diarienummer för bakomliggande överenskommelse Regeringskansliets
diarienummer avseende regeringsbeslut för utbetalning

Överenskommelsens benämning

Överenskommelsens benämning

Belopp som rekvireras

Summa bidrag enligt överenskommelsen

Rekvisitionen avser perioden

Summa bidrag som utbetalats från regeringen/Regeringskansliet
Period som den ekonomiska redovisningen avser

3. Uppgifter för utbetalning

3. Redovisning av verksamhet eller aktivitet

Bankgiro/Plusgiro

Bidrag som erhållits av regeringen/Regeringskansliet

Önskad betalningsreferens
Kostnader
Kostnader (specificera större kostnadsposter)
Summa kostnader
Medel som inte har förbrukats (Bidrag – kostnader)

4. Underskrift i original av behörig företrädare
Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är
riktiga samt försäkrar att bidraget kommer att användas enligt den gemensamma överenskommelsen.
Datum
Underskrift

4. Ekonomichefens (eller motsvarande) granskning av den ekonomiska redovisningen
Alt 1: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande)
intygar att den ekonomiska redovisningen under
punkt 3 är korrekt.
Alt 2: N.N. (ekonomichefen eller motsvarande)
bedömer inte att den ekonomiska redovisningen
under punkt 3 är korrekt. (Avvikelserna och
eventuella åtgärder ska också redovisas.)
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Namnförtydligande

Namn
Befattning
Telefon inkl. riktnummer
E-postadress
5. Underskrift i original av behörig företrädare
Bidragstagaren intygar att lämnade uppgifter är
riktiga.
Datum
Underskrift
Namnförtydligande

Regionstyrelsens årliga
beslut om Region
Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet
under 2017

8

18RGK510

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§163

Regionstyrelsens årliga beslut om
Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
(18RGK510)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen:
- AB Destination Småland
- RyssbyGymnasiet AB
- Kulturparken Småland AB
- Växjö Småland Airport AB
- AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
- ALMI Företagspartner Kronoberg AB
- Företagsfabriken i Kronoberg AB
- IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så
inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen. I
yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår
om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala
befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga beslutet
omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls
vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet
AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB
samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2017 har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen Kulturparken
Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner Kronoberg AB under ett antal
år har budgeterat med, för verksamheten, relativt stora underskott. Resultatet dessa år
har sedan varit runt noll eller positivt. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så
omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att
kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om
bolaget skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet
urholkas vilket inte kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C), Robert Olesen (S),
ersättaren Yngve Filipsson (L) samt kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen:
- AB Destination Småland
- RyssbyGymnasiet AB
- Kulturparken Småland AB
- Växjö Småland Airport AB
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- AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
- ALMI Företagspartner Kronoberg AB
- Företagsfabriken i Kronoberg AB
- IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK510
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-12

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs
hel- och delägda bolags verksamhet under 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg heloch delägda bolagen:









AB Destination Småland
RyssbyGymnasiet AB
Kulturparken Småland AB
Växjö Småland Airport AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB
IT-plattform Småland & Öland AB

har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, helSida 1 av 2

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK510
Handläggare: Åsa Lupton, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-06-12

eller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland,
RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB under
2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen
Kulturparken Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner Kronoberg
AB under ett antal år har budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa år har sedan varit runt noll eller positivt. Även om
kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer
som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte
kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Marin Myrskog
Regiondirektör

Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2017, med bilagor
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Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under 2017
Ärende
Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet
med de kommunala befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga
beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är
minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt
bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet som
har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits inom ramen för det fastställda kommunala ändamålet i bolagsordningen
och inom de kommunala befogenheterna.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Regionstyrelsen noterar att Ryssbygymnasiet AB under 2017 upplånat 1 000 000 kr
av Region Kronoberg som avsåg förstärkning av rörelsekapitalet. Det lånet
återbetalades under hösten 2017. Under våren 2017 återkom Ryssbygymnasiet AB
med förfrågan om nytt lån och regionfullmäktige beviljade lån om 2 000 000 kr.
Det lånet skulle återbetalas senast den 30 september 2017 men betalades först i
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december 2017. Vidare har bolaget från tidigare år ytterligare tre mer långsiktiga
lån från Region Kronoberg på totalt 24,5 mnkr, varav det ena skulle varit
amorterat med 1 mnkr senast i december 2017, men den amorteringen är
fortfarande inte gjord.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits enligt de förutsättningar som finns i bolagsordningen.
Bedömningen är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har ett antal år budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa åren har sedan varit runt noll eller positivt. Även om
kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer
som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte
kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.
Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den verksamhet
som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten under 2017 har
bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i Bolagsordning och
Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har ett antal år budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet dessa åren har sedan varit betydligt mer positivt än
budgeterat. Även om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att
intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas
sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner
och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Bolaget
beslutade 2017 att balanserade vinstmedel inte får understiga 2 mnkr. Om bolaget
skulle realisera de budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet
urholkas men beslutet att balanserade vinstmedel inte får understiga 2 mnkr
motverkar det.
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
bolagsordning.
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Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
Bolaget har senaste åren budgeterat med, för verksamheten, relativt stora
underskott. Resultatet de senaste åren har sedan varit positiva. Även om
kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer
som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas men
utifrån bolagets balanserade vinstmedel bedöms risken i nuläget som liten.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
verksamhet som har bedrivits under 2017. Bolaget bedömer att verksamheten
under 2017 har bedrivits i enlighet med de förutsättningar som anges i
Bolagsordning och Ägardirektiv.
Bedömning är att verksamheten har bedrivits inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet

Martin Myrskog
Regiondirektör
Bilagor: Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under 2017
Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under 2017
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under 2017
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under 2017
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Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet
under 2017
Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB:s verksamhet
under 2017
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under
2017
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under
2017
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Protokollsutdrag
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§164

Uppföljning av internkontroll i
Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017 (18RGK509)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017.
Sammanfattning

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag är
baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år 2017.
Uppföljningen påvisar inga brister i den interna kontrollen
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag
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Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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Regionstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017.

Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag
är baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år
2017. Uppföljningen påvisar inga brister i den interna kontrollen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017
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Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017
Ärende
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
I enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag,
stiftelser och föreningar” ska bolagen för att uppfylla informationskravet avge en
årlig redovisning där bolagets ordförande, vice ordförande och verkställande
direktör beskriver:




Bolagets interna kontroll och organisering
Hur man under året har följt upp den interna kontrollen
Utvärdering av hur den interna kontrollen fungerar

I enlighet med riktlinjer för regionstyrelsens uppsiktsplikt ska det ske i den
omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt. Uppföljning av den interna kontrollen i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.

Sideum Innovation AB
Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och därmed
bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
AB Destination Småland
AB Destination Småland har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
RyssbyGymnasiet AB
RyssbyGymnasiet AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
Kulturparken Småland AB
Kulturparken Småland AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
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Växjö Småland Airport AB
Växjö Småland Airport AB har inkommit med en beskrivning av den interna
kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i den
interna kontrollen.
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB har inkommit med en beskrivning av
den interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat
brister i den interna kontrollen.
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-plattform Småland & Öland AB har inkommit med en beskrivning av den
interna kontrollens utförande under 2017. Bolaget har inte återrapporterat brister i
den interna kontrollen.
Bilagor: Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - AB Destination
Småland (18RGK509-7)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - RyssbyGymnasiet
AB (18RGK509-8)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - Kulturparken
Småland AB (18RGK509-5)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 – Växjö Småland
Airport AB (18RGK509-2)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - AB Regionteatern
Blekinge- Kronoberg (18RGK509-1)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - ALMI
Företagspartner Kronobergs län AB (18RGK509-6)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - Företagsfabriken i
Kronoberg AB (18RGK509-4)
Rapportering av internkontrollens utförande år 2017 - IT-plattform
Småland & Öland AB (18RGK509-3)
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Internkontroll för 2017

Aktieägaravtal
Kontrollera att aktuellt aktieägaravtal
finns och att den är antagen.
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Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Bolagsordning
Kontrollera att aktuell bolagsordning
finns och att den är antagen.

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Styrelsens arbetsordning
Att arbetordningen för styrelsen
är tagen enligt ABL 8 kap
5 §, årsvis.

VD instruktion
Kontrollera att aktuell VD instruktion
finns och att den är antagen av
styrelsen.

Delegationsordning
Kontrollera att aktuell delegationsordning
finns och att den är antagen av
styrelsen.

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
180320/MN

Delegationsordning finns och är antagen av styrelsen.

Bör revideras i HR funktionen. Ordet

Ja

HR funktionen bör ses över och förtydligas.

"beslut" i ordningen bör kanske ändras till
"leda".

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Internkontroll för 2017

Styrelsebeslut
Kontrollera att beslut som fattats
samt fastställts av styrelsen
verkställs.

Aktiebok
Kontrollera att atieboken finns
och att den är aktuell.
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Organisationsschema
Kontrollera att aktuellt organisationsschema för bolaget och
organisationen finns.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Uppföljning av intern
kontrollplan
Kontrollera att alla moment
i den interna kontrollplanen genomförts.

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

3(20)

Internkontroll för 2017

Samverkansavtal St. Smålands
museum och Kronobergsarkivet
Kontrollera att samverkansavtal mellan
Kulturparken Småland, St. Smålands
museum samt Kronobergsarkivet
finns och att de är aktuella.

-

180413/TS

X
180320/MN

na
s

in
ru
t

in

g

ra
d
be

um
Do
k

sk
riv
n

en

te

av

ov
eh

ib

är

sa
k

ve
ut

er
ar
ng
fu

X

Diarieföring av
handlingar
Kontroll av att diarieföringen
görs på ett korrekt sätt.

Kommunallagen
Kontrollera att bolaget bedriver
sin verksamhet inom de ramar
som gäller för den kommunala
kompetensen, prinicperna och att
viktiga beslut ges möjlighet att tas av
fullmäktige.
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Inköp
Kontroll inköp enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU.
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Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Vi arbetar kontinerligt med att se över samtliga

Kontakt behöver göras med ägarna för

avtal. KP behöver en rutin över hur vi ska kunna
få hänga med på ägarnas upphandlingar, då KP
är små och det är mycket arbete för att genomföra
en upphandling själva.

att få till en bra rutin över aktuella upphandlingar samt att vi kan få en kontaktperson på respektive ägares upphandlingsenhet.

I aktieägaravtalet finns ett direktiv om att KP skall

Dokumenthanteringsplan skall utarbetas

följa Region Kronobergs dokumenthanteringsplan

snarast så att handlingarna med säkerhet

men KP har inte kunnat ta del av en sådan eftersom

hanteras enligt arkivlagen.

de inte har kunnat presentera planen.
Rutin saknas. Handlingar diarieförs enligt diarieplan
eller stämplas med inkommande datum.
Handlingarna som diarieförts förvaras i hängmappsystem och de som stämplats i pärmar.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180514/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Samverkansavtalet mellan KP och St Smålands
museum behöver revideras, då förändringar

Ja

i organisationen har gjorts med tiden.
180514/TS

Nej

Samverkansavtal med Kronobergsarkivet behöver ej
justeras utan det är intakt.

Avviker från planen enl följande:
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Samarbetsavtal med
Hembygdsföreningen
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Hembygdsförbundet och
att det är aktuellt.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja, se kommentar

180410/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Fanns avvikelser 2017. Ett nytt avtal har skrivits
och gäller från 20180101/Tina

Samverkansavtal med de
fackliga organisationerna
Kontrollera att samverkansavtal finns
med de fackliga organisationerna
och att de är aktuella.

X

Ja, se kommentar

180320/MN

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Ett nytt samverkansavtal är skrivet
med de lokala fackliga organisationerna.

Samarbetsavtal med
St Svenska Emigrantinstitutet
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med St. Sv Emigrantinstitutet och
att det är aktuellt.

Samarbetsavtal med
Emigrantinstititets vänner
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Emigrantinstitutets vänner och
att det är aktuellt.

X

Ja

180410/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Se kommentar

180410/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Fanns avvikelser 2017. Ett nytt avtal har skrivits
och gäller från 20180101/Tina
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Samarbetsavtal med
Vilhelm Moberg sällskapet
Kontrollera att det finns ett samarbetsavtal med Vilhelm Moberg sällskapet
och att det är aktuellt.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

X

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Se kommentar

180410/TS

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:
Fanns avvikelser 2017. Ett nytt avtal har skrivits
och gäller från 20180101/Tina

EKONOMI
Attestrutiner
Kontroll av att attestantförteckning och instruktion
är aktuell.

Attestrutiner
Kontrollera att attest är utfört
av behörig personal.

X
180410/TS

Det finns en ny antagen av styrelsen till 2018.
Det är några personer som har slutat och vi
har fått göra några justeringar. Nu behöver den
komplettera attestförteckningen med
någras underskrifter.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Fullmakter
Kontrollera att aktuella fullmakter
finns hos bank- och post.

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

6(20)

Internkontroll för 2017

Leverantörsfakturor
Kontroll av kontering
av fakturor, att inga fakturor
flyttas mellan bolaget/stiftelser
utan rätt juridisk person står
på fakturan.

Bokföringsorder
Kontroll av att orsak till
omföring anges på
bokföringsordern samt
att den nya kodsträngen
skrivs på den ursprungliga fakturan.

Bokföringsorder
Kontroll av innehåll och kontering
på bokföringsordern.
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Firmatecknare
Kontrollera att aktuell
firmateckning finns och att
den överensstämmer
med Bolagsverket.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Se kommentar

180413/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

Har efter att vi skickat ut brev till leverantörerna om att vi ändrat adress samt
att rutinen ändrats för att inte flytta fakturor
mellan bolagen har gjort att rutinen nu
uppfylls.
X
180517/TS

Kvarstår sedan föregående år

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord
i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X
180517/TS

Kvarstår sedan föregående år

Underlättar om det finns en ekonomihandbok

Vi försöker att skriva orsak till varför omföring är gjord
i systemet, men det har inte alltid gjors.

där allt finns klart och tydligt.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kundfakturor
Kontroll att kundfakturorna
stämmer överens med
bekräftelse och faktureringsunderlag.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180413/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Kundfakturor
Kontroll av att bolagets
kravrutiner följs.

X
180413/TS

Kvarstår sedan föregående år

Det finns en god uppföljning

Obetalda fakturor följs upp kontinuerligt. Dock finner
jag ingen skriven kravrutin.

på kraven, men den behöver skrivas ner.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

Intern- resp extern representation
Kontrollera att regler för
representation följs och att det
konteras enligt gällande rutin.

X

Se kommentar

180515/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

Efter mail och påtryckningar har
samtliga blivit bättre på att notera på
faktura eller kvitto om represenatiion.

Avstämningsrutiner
redovisning
Kontroll av att balanskonton löpande
stäms av, dvs kassa, bank,
leverantörsskuld, periodisering,
kundfordringar, förskott osv.

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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EU-, 3:e land, momssatser
Kontrollera att kontering samt
uträkning av EU-, 3:e landets
olika momssatser samt icke momspliktigt sker enligt rutin
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Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Årlig momssammanställning
Kontrollera att den årliga momsen
är sammanställd.
(Begär tillbaka moms enligt
procentuell fördelning).

F-skatt
Kontrollera att f-skattsedel finns
samt att skatten betalas i tid.
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Moms
Kontroll av att momsdeklarationen
upprättas och skickas i rätt tid samt
betalas med rätt belopp.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

X
180515/TS

Den årliga momssammanställningen är gjord. Dock

Kvarstår från föregående år, då vi ej fått

har inga beslut kommit från Skatteverket beträffande
omprövning och hur fördelningen ska göras.

beslut från Skatteverket trots flera påstötningar och att vi tryckt på att vi behöver svar
beträffande beslut om hur vi skall fördela
momsen för den momspliktig och
momsfri omsättningen.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Bidrag från ägare & staten
Kontrollera att samtliga årliga bidrag
har erhållits från ägare, övriga
bidragsgivare och staten.

Lämna offert
Kontroll av att rutin
följs och lönsamhetskraven uppfylls.

Fakturering av utförda arbeten
Gör avstämning av pågående arbeten
samt kontrollera att projekten
slutförs och slutfaktureras.
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Utbetalning över 50.000 kr
Kontrollera att alla utbetalningar
som är över 50.000 kronor
har attesterats av VD.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180416/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180515/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X
180515/TS

X
180417/TS

Arbetet med att se över offerthanteringen har

Det bör tas fram rutinbeskrivningar för de som

påbörjats men kvarstår en del från föregående år med att skapa
gör offerter
en rutin
samt en översyn på prissättför hur offerter görs finns ej dokumenterat.
ningen.
Avdelningar/enheter gör olika.
När det gäller lönsamheten för respektive produkt
kan behöva ses över och det skulle behövas
hjälp och tid för det.
Avdelningarna gör olika fast vi ser en förbättring på

Ekonomi försöker att göra ett förslag på ett

hur rutin för att avstämning för pågående och slutförda projekt faktureras. Dock på behöver ännu några
förändringar göra för att få alla att använda sig
av del hjälpmedel som finns.

dokument där man snabbt kan få en snabb
översyn på vilka offerter som är gjorda samt
vad som är fakturerat. Ekonomi måste fortsätta trycka på att dessa används.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:
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Kassahantering
Kontrollera att rutinen för kassahantering följs och att kassorna
stämmer enligt bokföringen.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Se kommentar

180515/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

I samband med bytet av kassasystem
har vi märkt en stor förändring på antalet
korrigeringar samt att vi har bättre koll.
Rutinen fungera bra nu.

Kassa/reception
Kontrollera att samtliga utbetalningar
har attesterats enligt attestrutinen
före utbetalning.

X

Se kommentar

180515/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

De förändringar som gjordes isamband
med utbetalningar har slagit ut väl.
Kvitton attesteras av närmaste chef
enligt attestreglemente.

Löner
Kontrollera att personalfodringar
och löneutbetalningar stäms
av löpande mot huvudboken.

Lager
Kontrollera att inventeringsinstruktion
följs och att inventering utföres
på ett godtagbart sätt samt att
lagervärdet är rimligt.

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Garantiförpliktelse
Kontrollera att inga tvister
om garantiförpliktelser finns och
att de medtagits som avsättning
i föreliggande fall.

Mellanhavanden bolag/stiftelse/HBF
Kontrollera att mellanhavanden mellan
bolag, stiftelserna och HBF stäms av
löpande samt att betalningsöverföring
görs .

Bidrag/testamenten
Kontrollera att mottagna/lämnade
bidrag stämmer enligt redovisning
samt mot tagna styrelsebeslut.
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Kundförluster
Kontrollera att avskrivning av
kundförluster sker utifrån en genomförd åldersanalys samt att förlusterna
är säkerställda.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Försäkringsbrev
Kontrollera att aktuella
försäkringsbevis finns och
att premien är inbetald i tid.

Pensionsåtagande
Kontrollera om några pensionsåtagande föreligger i bolaget..
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Eget kapital
Kontrollera att aktieboken stämmer
mot bolagsstämmoprotokoll
samt antalet aktier.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Leverantörsavtal
Kontrollera att det finns en avtalsliggera för Kulturparkens Smålands
samliga leverantörer samt deras
giltighetstid och att de omförhandlas.

X

Se kommentar

180517/TS

Ja
Nej

Avviker från planen enl följande:

Avtalsliggare är gjord och informerad
ut till samtliga anställda var den finns.
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Kundavtal
Kontrollera att det finns en avtalsliggera för Kulturparkens Smålands
samliga kunder samt deras
giltighetstid och att de omförhandlas.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

PERSONAL
Övertidsskuld
Kontrollera att övertidsskulden
är rimlig mot respektive verksamhet.

Arbetstidsförkortning, ATF, Flex
och Semesterlöneskuld
Kontrollera att analys av semesterlöneskuld görs i form av antal sparade
semesterdagar och arbetstidsförkortningstimmar samt flextimmar är rimliga.
Personalrapportering
Kontrollera att rutin för att informera
om händelse följs i form av
rapportering av månadsrapporter,
semester, ATF, bisysslor, uppsägning
av tjänst, lönejusteringar.

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/TS & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Anmälan av incidenter
Kontrollera att handläggning av tillbud
sköts enligt Arbetsmiljölagen 3 kap
2 a § och 2 b § inom respektive
ansvarsområde inom bolaget.
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Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Medarbetarsamtal
Kontrollera att samtliga medarbetare
har haft medarbetarsamtal som
skall hållas enligt rutin en gång per
år.

LAS, Lagen om anställningsskydd
Kontrollera att berörda personer
varslas inom föreskriven tid om
det skulle föreligga.
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Personal - nyanställning
Kontrollera att rutin för nyanställning
följs och att den nya personalen har
informerats om rutiner och riktlinjer
som finns i bolaget.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

X
180517/TS

Kvarstår sedan föregående år.

Införa en rutin på att medarbetarsamtal ska

Svårt att följa upp då återrapportering inte sker
till personal och dokumenteras i Flex.

återrapporteras till Personal när det gjorts.
Kommer att byta lönesystem och kanske
kan få en bättre rutin på hur det ska noteras
samt föras in till HR.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Personuppgiftslagen, PUL/GDPR
Kontrollera att PUL/GDPR följs enligt
lag och föreskrifter.

en

Ru
t

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Rutinen för hur PUL har kontrollerats har fungerat

Samtyckesavtal är framtagna och kommer

Ja

tidigare och nu behöver vi få till en bra rutin med
den nya lagstiftning som kommer maj 2018.

att skrivas under av samtlig personal där
efter ska de lämnas till HR.

Nej
Avviker från planen enl följande:

Löneutbetalning
Kontrollera att löneutbetalningen
är gjord av två personer samt att
bokföringsunderlaget är underskrivet
av VD.
Årlig lönejustering
Kontrollera att lönejusteringarna är
gjorda i systemet utifrån förhandlingarna
samt att de stämmer överens med
underskriven lista från chef.

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Personalhandbok samt policydokument
Kontrollera att personalhandboken
samt policydokumenten är uppdaterad
och tillgänglig för personalen.
Samverkansprotokoll
Kontrollera att samverkansmöten
hålls samt att det skrivs protokoll som
finns tillgängliga för pesonalen.

X

X
180320/MN

Kvarstår sedan föregeånde år

Ytterligare policies behöver skrivas bl.a.

Personalhandboken är under bearbetning och har

IT och telefoni.

ej godkänts samt publicerats.

Dokument på att samtlig pesonal har tagit
del av samtliga policies har tagits fram
och skall redovisas till HR.

Ja

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Utbildning i brandskydd
Kontrollera att all personal har
aktuell brandskyddsutbildning.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180517/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

Skyddsrond
Kontrollera att skyddsrond görs
enligt arbetsmiljölagen.

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

ÖVRIGT
Dokumentation brandskyddpolicy
Översyn av rutinen och aktuell
policy är kommunicerad och
finns tillgänliga för personalen.

Underhåll av brandutrustning
Kontrollera att kontroll av brandutrustning, släckutrustning,
elförsörjning, larmutrustning
och reservkraft är gjord.

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/ MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Brandrond
Kontrollera att brandronder är gjorda
enligt brandskyddspolicyn.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Fordon
Kontrollera att körjournal upprättas
till samtliga fordon när de används.

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Statistik
Kontrollera att statistik förs på
samtliga arenor och att det följs upp
samt lämnas in till myndigheten för
Kulturanalys och Region Kronoberg.

X

Ja

180320/MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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IT- och säkerhetskopiering
Kontrollera att säkerhetskopiering görs
av samtliga servrar och att kontroll
görs så att det går att återstarta dem.

Kulturarvs-IT
Kontrollera att ansökan samt
rapporten görs och skickas in
i rätt tid till Kulturarvs-IT.

Utlånade föremål
Kontrollera att utlåningsavtal är
skrivna och är akutella samt att
föremålen är registrerade och att
besiktningsprokoll är utförda före
utlåning.

Depositionsavtal
Kontrollera att depositionsavtalen är
aktuella och att inlånade och utlånade
föremål återlämnas i tid.

180517/TS
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Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kvarstår sedan föregående år

Rutinen fungerar och den behöver doku-

Dokumentation till backup och säkerhetskopiering av
servrarna saknas. Backup av all data på servrarna
körs varje natt och återläsning av slumpmässig
fil körs en gång i veckan.

menteras ner.

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan
Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180410/TS

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Ja

180320/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

X

Kvarstår sedan föregående år

Är på gång att ersätta depositioner med utlån.

Rutinen fungerar inte tillfredställande.

Depositioner skall inte finnas mer.

Ja

180320/BA&MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Skadedjursavtal
Kontrollera att skadedjursavtal finns
och att de är aktuella samt att de
används enligt avtalskriterierna.

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

X

Ja

180320/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Nya föremål
Kontrollera att rutinen för nyförvärv
av föremål följs.

X

Rutinen fungera, dokumentationen behöver

Arbeta fram en tydligare insamlings-

revideras

och gallringsrutin.

Ja

180320/BA&MN

Nej
Avviker från planen enl följande:

Magasinkontroll
Kontrollera att städning och skadedjurskontrollerna är gjorda en gång
per månad enligt rutin

X

Ja

180320/BA & MN

Nej
Avviker från planen enl följande:
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Tillgänglighet
Kontrollera att det finns en uppdaterad
handlingsplan för tillgänglighet samt
i samråd med fastighetsägaren
åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
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Samlingar
Kontrollera miljöerna där samlingarna
befinner och se till att avtalet för
skadedjurskontroll är bokat

Resultat:

Kontrollområde

ng

För Kulturparken Småland AB

Konstaterade avvikelser
mot rutinen

Kvarstår sedan föregående år.

Förslag till åtgärder

Kontrollerna har genomförts
i enlighet med antagen plan

Rutin för information

Bristande information till externa hantverkare kan
vara en risk för samlingarna. Ex. öppna dörrar vid
målning.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:

Kvarstår sedan föregående år.

Tillgänglighetsansvarig på Vöfab har kontaktats

Handlingsplan för tillgänlighet finns länkad till
Vöfab:s hemsida när det gäller Smålands museum &
tillgänlighetsdatabasen för Utvandrarnas hus.Tillgänghetsplan för Kulturarvcentrum saknas. Kronoberg
slottsruin har bytt fastighetsägare och det saknas
ett uppdaterat dokument för fastigheten.
Kronobergs lantbruksmuseum och Ryttmästargården behöver revideras.

på gällande Kulturarvcentrum.
En ansvarig har utsätts till att samla in
samtlig dokumentation rörande tillgänglighet
som finns i organisationen.

Ja
Nej
Avviker från planen enl följande:
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§165

Dokumenthanteringsplan inköp och
upphandling (18RGK1129)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling enligt bifogad
handling.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg. Arkivmyndigheten ska enligt
arkivreglemente fastställa dokumenthanteringsplaner.
Dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling omfattar handlingar som
förekommer i hantering av inköp- och upphandlingsprocesser.
Dokumenthanteringsplanen omfattar även handlingar som fungerar som underlag för
registrering i IT-system och handlingar som är utskrifter från IT-system.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan för inköp och
upphandling.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling enligt bifogad
handling.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1129
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-07-04

Regionstyrelsen

Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling enligt bifogad
handling.

Sammanfattning
Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg. Arkivmyndigheten ska
enligt arkivreglemente fastställa dokumenthanteringsplaner.
Dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling omfattar handlingar som
förekommer i hantering av inköp- och upphandlingsprocesser.
Dokumenthanteringsplanen omfattar även handlingar som fungerar som underlag
för registrering i IT-system och handlingar som är utskrifter från IT-system.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan för inköp och
upphandling.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling
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Syftet med dokumenthanteringsplanen är att ge anvisningar om förvaring, sortering och sökvägar för de handlingstyper som finns för processen 2.5 inköp - och
upphandling.
Målgrupp är handläggare som arbetar med processer inom inköp och upphandling.
Ansvarig för dokumenthanteringsplanen är upphandlingsenheten tillsammans med regionarkivet. Dokumenthanteringsplanen revideras och följs upp efter
verksamhetsbehov.
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1 Inledning

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram för att vara ett stöd och ge generella riktlinjer för hur handlingar för processen 2.5 Inköp och upphandling inom Region
Kronoberg ska hanteras. Råden är förvaltningsövergripande och gäller för alla verksamheter som hanterar handlingar som är kopplade till processen.
Dokumenthanteringsplanen ger anvisningar för nodnummer, process, IT-stöd, medier, bevara/gallra, sekretess under upphandling, sekretess efter upphandling,
diarieföring och anmärkning.
1.1 Användningsområde
Dokumenthanteringsplanen omfattar handlingar som förekommer i hantering av inköp- och upphandlingsprocesser. Dokumenthanteringsplanen omfattar även
handlingar som fungerar som underlag för registrering i IT-system och handlingar som är utskrifter från IT-system.
1.2 Beskrivning
I de olika kolumnerna anges nodnummer, process, IT-stöd, medier, bevara/gallra, sekretess under upphandling, sekretess efter upphandling, diarieföring och
anmärkning.
1.2.1

Nodnummer

1.2.2

Process/handlingsslag/handlingstyp

1.2.3

IT-stöd

Identifieringsnummer som är kopplade till den klassificeringsstruktur som gäller för processen 2.5 Inköp och upphandling.
Process är den aktivitet som sker inom verksamhetsområdet för inköp och upphandling (2.5 Inköp och upphandling). Handlingsslag är en grupp av handlingar
som finns inom processen. Handlingstyp är den specifika typen av handling som finns i processgruppen.
Med IT-stöd eller IT-system menas det tekniska stöd som används som informationsbärare för informationen. Vilket IT-stöd som gäller anges här.
Informationen kan finnas i ett eller flera IT-stöd/IT-system. IT-stöd eller verksamhetssystem som finns i dokumenthanteringsplanen är:





TendSign – Upphandlingsverktyg
Platina – Regionens dokument- och ärendehanteringssystem. Systemet används bland annat för diarieföring
Ekonomiportalen – Ekonomiportalen är regionens gemensamma system för faktura- och beställningshantering
Outlook – e-postprogram

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-07-03

Sida 3 av 16

Giltig fr.o.m: 2018-10-01
Giltig t.o.m: 2020-04-04 00:00:00
Identifierare: 115094
Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling

1.2.4

Medier

1.2.5

Bevara/gallras

Det format som handlingen finns bevarad i. Dokument kan finnas både som digital handling i IT-stöd/system eller som fysiskt papper (se 1.2.3). Fysiska
diarieförda dokument förvaras i diariets närarkiv. En handling kan vara digital, eller både digital och analog beroende på IT-stöd och medier.
Bevara innebär att handlingen bevaras för all framtid. Formatet för bevarande är av mindre betydelse, dokumenthanteringsplanen är den som styr. Handlingar
som är diarieförda ska bevaras för all framtid om inte arkivmyndigheten fattat annat beslut.
Pappershandlingar som ska bevaras för framtiden ska vara upprättade på åldersbeständigt papper eller arkivbeständigt underlag. Se rutin, Arkivbeständighet och
arkivförvaring (29449).
Digitala handlingar ska bevaras i de format som anges i rutinen Arkivbeständighet och arkivförvaring (29449).
Gallra innebär att handlingen förstörs eller avlägsnas efter fastställda regler efter en viss tid. Diarieförda handlingar gallras inte. När handlingen kan gallras
framgår av den gallringstid som anges för just den typen av handling, det vill säga, vad handlingen har för gallringsfrist. Om det står att en handling kan gallras
efter 5 år innebär det 5 hela kalenderår efter innevarande år måste har gått innan handlingen får gallras.
För vissa handlingstyper kan det till exempel anges att de kan gallras vid ”vid inaktualitet”. Det innebär att handlingen kan gallras när de inte längre är aktuella för
verksamheten. Verksamheten avgör själv när de inte längre behöver dessa handlingar. Det kan röra sig om till exempel handläggaren arbetsmaterial, adresslistor
eller information av ringa karaktär.
1.2.6

Sekretess under upphandling

1.2.7

Sekretess efter upphandling

1.2.8

Diarieföring

Här anges det lagrum som styr upphandlingssekretessen under upphandlingsprocessen. Vid tilldelningsbeslut bryts upphandlingssekretessen.
Det lagrum som gäller för sekretess efter tilldelningsbeslutet för diarieförda handlingar.
Handlingar som ska diarieföras registreras i Region Kronobergs ärendehanteringssystem. Dokument som ska diarieföras lämnas till diariet för vidare hantering
och registrering. Innan handling överlämnas till diariet ska handlingen om nödvändigt konverteras till rätt format, se rutinen Arkivbeständighet och arkivförvaring
(29449) eller annat uppställt krav.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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En diarieförd handling får inte gallras utan ska bevaras för all framtid (se 1.2.5). Om handlingen ska diarieföras framgår det av denna kolumn. Leverans till
regionarkiv sker efter avslutad serie eller enligt intervall för leverans till e-arkiv.
1.2.9

Anmärkning

Anmärkningsfältet används som tilläggsinformation för att hantera dokumentet rätt. Här anges till exempel när dokument blir allmän handling eller annan
information som är till för att hjälpa handläggare eller andra personer som hanterar dokument kopplade till upphandlingsprocessen på rätt sätt.
Anmärkningsfältet kan även ange vilka regler som styr hanteringen och som processen tar hänsyn till.

2 Dokumenthanteringsplan för processer kopplade till inköp och upphandling
Giltig från och med: 2018-08-21

Version: 1.0

Beslut: Regionstyrelsen, 2018-08-21, Dnr 18RGK1129

Klassificeringsstruktur, version 1.0

Beslut: Regionstyrelsen, 2017-12-19, § 251, Dnr 17RK1657

Verksamhetsområde

Beskrivning

2.0 Stödjande verksamhet

Region Kronoberg genomför upphandling och tecknar avtal för köp av varor
och tjänster på kundens uppdrag. Våra kunder är sjukhus, vårdcentraler,
tandvården, övriga verksamheter och bolag inom Region Kronoberg.

Process

2.5 Inköp och upphandling

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Syftet med upphandlingsprocessen är att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt
sätt och se till att Region Kronobergs verksamheter får varor och tjänster med
rätt kvalitet till rätt pris. Vid all upphandling ska fokus vara att upphandlingen
sker professionellt, effektivt och med god affärsetik.
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

2.5.1

Process

IT-stöd

Medier

Bevara/ Sekretess
gallra
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Inköp och upphandling som sker
inom Region Kronobergs
samtliga verksamheter

Upphandling
2.5.1.1

Process

Direktupphandlingsgränsen enligt
LUF/LOU är den som styr.

Hantera direktupphandling

2.5.1.1

2.5.1.1

Skriftlig
offertförfrågan

Skriftlig offert eller
anbud – antaget

Anmärkning

Gäller inte bara det aktuella
köpet, utan även andra köp av
samma slag som genomförts
under räkenskapsåret.

Platina/
TendSign/
ekonomiportalen

Digitalt

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Bevaras

Nej

Nej

Ja

Blir offentlig handling vid
expediering
Gäller för direktupphandlingar
över 100 000 kr

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Utskriftsdatum: 2018-07-03
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

2.5.1.1

Skriftlig offert eller
anbud - ej antagna

TendSign
/
Outlook

Digitalt/
papper

Gallras,
1 år

19 kap. 3 §
OSL

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Nej

Behöver ej skickas till diariet,
finns registrerade i TendSign eller
Outlook
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

2.5.1.1

Blankett för
dokumentation av
direktupphandling

2.5.1.2

Process

Platina

Digitalt

Bevaras

Ja

Upphandling enligt
LOU/LUF/LOV/LUK

Hantera upphandling under/över tröskelvärde
2.5.1.2

2.5.1.2

Upphandlingsuppdrag

Platina

Fullmakt vid
samupphandling
(inkommen till
Region Kronoberg)

Platina

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Digitalt/
papper

Bevaras

Digitalt/
papper

Bevaras

Blir offentlig när beslut om
leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

19 kap. 1 §
OSL

Ja

Lämnas till diariet i original
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
inkommen

Utskriftsdatum: 2018-07-03
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

2.5.1.2

Fullmakt vid
samupphandling
(upprättad av Region
Kronoberg)
Sekretess- och
jävsdeklaration

Platina

Digitalt/
papper

Bevaras

Digitalt/
papper

Bevaras

2.5.1.2

Upphandlingsstrategi
/kategoristrategi

Platina

Digitalt

Bevaras

2.5.1.2

Annons/Förfrågning
s-underlag inkl.
bilagor

Platina/
TendSign

Digitalt

2.5.1.2

Bekräftelsemail
annonsering

Platina/
TendSign

Digitalt

2.5.1.2

Platina

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering

19 kap. 3 §
OSL

Ja

19 kap. 3 §
OSL

Ja

Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
expediering

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
inkommande

Utskriftsdatum: 2018-07-03

Lämnas till diariet i original
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

Sida 8 av 16

Giltig fr.o.m: 2018-10-01
Giltig t.o.m: 2020-04-04 00:00:00
Identifierare: 115094
Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling

Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

2.5.1.2

Frågor & svar

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Ja

Fråga och svar inkommer via i
TendSign
Blir offentlig handling vid
expediering
Uppgifter om frågeställare - när
beslut om leverantör fattats eller
ärendet dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Komplettering av
förfrågningsunderlag

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Ja

Svar ges i TendSign
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2

2.5.1.2

Förtydligande av
förfrågningsunderlag

Platina/
TendSign

Digitalt

Anbudsöppningsprotokoll

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Bevaras

Ja

Svar ges i TendSign
Blir offentlig handling vid
expediering

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Utskriftsdatum: 2018-07-03

Ja

Ska lämnas i original till diariet.
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

2.5.1.2

Förhandlingsprotokoll och/eller
mötesanteckningar
från möte med
leverantör

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Ja

Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Upphandlingsrapport
inkl.
utvärderingsrapport

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Ja

Bilaga till tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

2.5.1.2

Blir offentlig handling vid
expediering
Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2

Avbrytande av
upphandling

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2

Underrättelse om
beslut bekräftelsemail om
tilldelning
Antaget/antagna
anbud inkl. bilagor
och förtydligande

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Ja

”TED-mejl” ska bevaras

Platina/
TendSign

Digitalt

2.5.1.2

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Blir offentlig handling vid
expediering
Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Utskriftsdatum: 2018-07-03

Ev. 31 kap.
16 § OSL
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

2.5.1.2

Ej antaget/
antagna anbud inkl.
bilagor

TendSign

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Nej

Anbudet ska finnas i TendSign
Behöver ej skickas till diariet
Finns registrerade i TendSign.
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Inbjudan att lämna
anbud

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Ja

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling
När beslut om leverantör fattats
eller ärendet dessförinnan har
slutförts.

2.5.1.2

Ansökningsinbjudan

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Ja

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling
Blir offentlig handling vid
expediering

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

2.5.1.2

Anbudsansökningar – Platina/
antagna
TendSign

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

31 kap. 16§
OSL

Ja

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling
Blir offentlig när beslut om
leverantör fattats eller om ärendet
dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Anbudsansökningar – TendSign
ej antagna

2.5.1.2

Urvalsbeslut

Platina/
TendSign

Gallras,
5 år
Digitalt/
papper

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Nej

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling

Ja

Gäller för urvals- och selektiv
upphandling
Urvalsbeslut skickas individuellt
till varje anbudsansökande
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller om
ärendet dessförinnan har slutförts

2.5.1.2

Efterannons

Platina/
TendSign

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Digitalt

Bevaras

Utskriftsdatum: 2018-07-03
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

2.5.1.2.1

Process

2.5.1.2.1

Avtal inkl. bilagor
Avtal

2.5.1.2.1

Ev. tillägg eller
ändring av avtal

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Avtal kopplade till upphandlingar
enligt LOU. Se 2.5.1.2
Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Ja

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering
Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2.1

Avtalsförlängningar

Platina/
TendSign

Digitalt/
papper

Bevaras

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2.1

Prisjustering begäran från
leverantör samt
bekräftelse

Platina/
Outlook

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Digitalt/
papper

Bevaras

Ja

Lämnas i original till diariet
Blir offentlig handling vid
expediering

Utskriftsdatum: 2018-07-03
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

2.5.1.2.2

Process

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Överprövningar av upphandlingar
i domstol.

Överprövningar

Avtal kopplade till upphandlingar
enligt LOU. Se 2.5.1.2

2.5.1.2.2

Föreläggande

Platina

Digitalt

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
inkommande

2.5.1.2.2

Yttrande

Platina

Digitalt

Bevaras

Ja

Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.1.2.2

Beslut

Platina

Digitalt

Bevara

Ja

Blir offentlig handling vid
inkommande

2.5.1.3

Process

Gäller för LOV

Hantera övrig upphandling

Gäller för ersättningsetablering

2.5.1.3

Anmälan om
ersättningsetablering

Platina

Digitalt/
papper

Bevaras

Ja

Gäller för ersättningsetablering

2.5.1.3

Annons

Platina/
TendSign

Digital

Bevaras

Ja

Gäller för ersättningsetablering

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Blir offentlig handling vid
expediering
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

Sekretess
under
upphandling

2.5.1.3

Frågor & svar

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Ja

Gäller för ersättningsetablering
Fråga och svar inkommer via i
TendSign/post/e-post
Blir offentlig handling vid
expediering
Uppgifter om frågeställare - när
beslut om leverantör fattats eller
ärendet dessförinnan har slutförts

2.5.1.3

2.5.1.3

2.5.1.3

Antaget/antagna
anbud inkl. bilagor

Platina/
TendSign

Digitalt

Anbudsansökningar ej antagna

TendSign

Digitalt

Öppningsprotokoll

Platina/
TendSign

Bevaras

Digitalt/
papper

19 kap. 3 §
OSL

Ev. 31 kap.
16 § OSL

Ja

Gäller för ersättningsetablering
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

Gallras,
5 år

19 kap. 3 §
OSL

Nej

Bevaras

19 kap. 3 §
OSL

Ja

Gäller för ersättningsetablering
Behöver ej skickas till diariet.
Finns registrerade i TendSign.
Gäller för ersättningsetablering
Ska lämnas i original till diariet.
Blir offentlig handling när beslut
om leverantör fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Nod

Process/
handlingsslag/
handlingstyp

IT-stöd

Medier

Bevara/
gallra

2.5.1.3

Beslut

Platina/
TendSign

Digitalt

Bevaras

Sekretess
under
upphandling

Sekretess
efter
upphandling

Diarieföring

Anmärkning

Ja

Gäller för ersättningsetablering
Diarieförs
Beslut vinner laga kraft 10 dagar
efter fattat beslut
Blir offentlig handling vid
expediering

2.5.2

Process

Avrop genom ekonomiportalen
utifrån ramavtal

Avropa och göra direktinköp
2.5.2

Rekvisition/
inköpsanmodan

2.5.3

Process

Ekonomi
-portalen

Digitalt

Gallras,
2 år

Nej

Reklamationer på upphandlad
vara eller material

Hantera reklamation
2.5.3

Korrespondens med
leverantör

Hålls ordnat genom IT-stöd

Outlook

Digitalt

Vid inaktualitet

Nej

Informationen gallras vid
inaktualitet. Informationen hålls
ordnad av handläggare i Outlook.
Gäller information och åtgärd av
ringa betydelse.
Blir offentlig handling vid
expediering

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§166

Bevarande och gallringsplan för
administrativa handlingar
(18RGK1128)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar enligt bifogad
handling.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg. Enligt arkivreglemente ska
arkivmyndigheten fastställa bevarande- och gallringsplaner inom Region Kronoberg.
Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av administrativa handlingar
fastställer hur administrativa handlingar ska hållas ordnade, sökbara samt anger
tidsfrister för bevarande och gallring.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer bevarande- och gallringsplan för administrativa
handlingar inom Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar enligt bifogad
handling.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1128
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-07-04

Regionstyrelsen

Bevarande och gallringsplan för administrativa
handlingar

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar enligt
bifogad handling.

Sammanfattning
Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg. Enligt arkivreglemente
ska arkivmyndigheten fastställa bevarande- och gallringsplaner inom Region
Kronoberg.
Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av administrativa handlingar
fastställer hur administrativa handlingar ska hållas ordnade, sökbara samt anger
tidsfrister för bevarande och gallring.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer bevarande- och gallringsplan för
administrativa handlingar inom Region Kronoberg.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Region Kronoberg

Bevarande och gallringsplan för administrativa handlingar
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Bevarande- och gallringsplan för administrativa
handlingar

Gäller för: Region Kronoberg
Utförs på: Region Kronoberg

Råd om bevarande eller gallring av administrativa handlingar
Syftet med denna dokumenthanteringsplan är att fastställa hur administrativa
handlingar ska hållas ordnade, sökbara samt tidsfrister för bevarande och gallring.
Målgrupp är administrativ personal inom Region Kronoberg.
Ansvarig för dokumentet är regionarkivet.
Dokumenthanteringsplanen revideras och följs upp vid behov.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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1 Inledning

Detta är en generell bevarande- och gallringsplan för administrativa
handlingar/information. Den är medieoberoende, vilket innebär att den ska
användas både för analog och digital information.
Upphandling, personal, ekonomi har egna gällande dokumenthanteringsplaner.
Gallring får tidigast ske när gallringstiden gått ut.
Handlingar i EU-projekt har i vissa fall en längre gallringsfrist än vad som anges
här. Ingen gallring får ske före revision och kontroll.
Diarieförda ärenden/handlingar ska i regel bevaras. Undantag gäller för de
ärenden/handlingar som enligt planen får gallras.

2 Begreppsförklaring
2.1 Allmän handling
Med handling förstås en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En
handling är allmän om den kommit in till, upprättats eller förvaras hos Region
Kronoberg. En allmän handling behöver inte vara offentlig. Den kan också
innehålla uppgifter som skyddas av sekretess. En allmän handling kan vara till
exempel ett protokoll från Regionstyrelen eller en patientjournal.
2.2

Bevara, rensa och gallra

2.2.1

Bevara

2.2.2

Rensa

Bevara innebär att en handling ska bevaras för all framtid.
Handlingar/information som ska bevaras ska uppfylla de krav som ställs inom
regionarkivets regler om format.
Rensa innebär att man förstör information som inte faller in under kategorin
allmän handling.
Det kan handla om att slänga utkast, kopior, dubbletter eller liknande. Rensa
innebär också att man tar bort gem, plastfickor, kartongomslag etc.
2.2.3

Gallra

Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar. Gallring av allmänna handlingar innebär en inskränkning i
offentlighetsprincipen.
Huvudregeln av allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast göras om
det stöds av lag, framkommer av dokumenthanteringsplan eller tillåts i
gallringsbeslut från regionarkivet.
Finns önskemål om att gallra allmänna handlingar där de saknas stöd i
dokumenthanteringsplan eller gallringsbeslut kan regionjuristen på delegation fatta
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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beslut om gallring i enskilda fall. Verksamheten måste lämna in ett underlag och
presentera motiv till varför handlingen bör gallras. Underlaget lämnas till
regionjurist eller regionarkiv för utredning och beslut.
I underlaget bör det framgå:
1.
2.
3.
4.
2.2.4

Motiv för gallring
Vad som ska gallras
När handlingen framställdes, tidsperiod eller datum
Omfattning, hel- eller del av information
Gallras vid inaktualitet

En gallringsfrist som innebär att handlingen/informationen eller uppgifterna kan
gallras när de har blivit inaktuella för verksamheten, det vill säga när verksamheten
inte längre behöver dem.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3 Bevarande- och gallringsplan
Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Adressregister
Affischer

Gallras
Bevaras

Anmälningar enligt
personuppgiftslagen
Anmälningar från DO/JÄMO
Anmälningar om brott/skada/
händelse
Anslag för protokoll och
kungörelser, externa parter

Bevaras

Anslag/bevis
Ansvarsärenden
Ansökningar och beslut om
beviljade/ej beviljade medel
APT

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Arbetsbeskrivningar
Arbetsmaterial/utkast

Gallras
Gallras

Arkivbeskrivningar
Arkivförteckningar
Artiklar, egenproducerade
Arvodesbestämmelser

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Avskrifter, kopior och
dubbletter som tillkommit för
att underlätta det egna arbetet
Avtal/kontrakt av tillfällig
betydelse
Avtal/kontrakt av varaktig
betydelse

Gallras

Avtalsregister

Bevaras

Avvikelserapporter/
incidentrapporter

Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras

Gallras
Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Vid inaktualitet
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Diarieförs
Diarieförs
Diarieförs eller registreras i Region
Kronobergs ärendehanteringssystem
Vid inaktualitet
Kopia på anslag/bevis, gäller för de
protokoll och kungörelser som sätts upp på
regionens officiella anslagstavlor
Tillsammans med protokollet
Diarieförs
Diarieförs
Se Mötesanteckningar/protokoll,
arbetsplatsträffar
Vid inaktualitet
Detta är inte en allmän handling. Rensas vid
behov
1 exemplar av varje version
1 exemplar av varje version
1 exemplar av varje version
Diariförs, gäller för politiskt fastställda
arvodesbestämmelser
Vid inaktualitet
2 år efter de upphört att gälla.
Till exempel leasing-, serviceavtal m.m.
Diarieförs
Till exempel, avropsavtal, hyresavtal gällande
hyra av fast egendom, köpekontrakt,
konsultavtal, avtal rörande forskningsmedel,
samverkansavtal m.m.
Om avtalen inte diarieförs utan enbart
registreras i eget register
Diarieförs eller registreras i Region
Kronobergs ärendehanteringssystem
Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Avvikelserapporter/
incidentrapporter, av tillfällig
betydelse
Begäran om förstöring av
patientjournal
Begäran om information enligt
GDPR
Beredskapsplaner
Besiktningsprotokoll, slut-, eftersamt garantibesiktning gällande
fastigheter

Gallras

Vid inaktualitet
Till exempel gällande enklare driftstörningar

Bevaras

Diarieförs

Bevaras

Diarieförs

Bevaras
Gallras/bevaras

1 exemplar av varje version
Gallras 10 år efter garantitidens utgång

Besiktningsprotokoll av tillfällig
betydelse
Bevarande- och gallringsplaner

Gallras

Bevaras för byggnader med kulturhistoriskt
värde
Vid inaktualitet

Bidragsansökningar
Bolagsordningar
Borgenshandlingar
Brandskyddsdokumentation
- Brandskyddskontroll,
checklistor
- Brandskyddskontroll,
protokoll
- Brandsynsprotokoll
Broschyrer och trycksaker,
egenproducerade

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras

Broschyrer, inkomna
Checklistor, egenproducerade
Chefläkarärenden

Gallras
Gallras
Bevaras

Cirkulär, upprättade
Cirkulär, inkomna
Delegationer/delegeringar,
beslut om

Bevaras
Gallras
Gallras

-

Bevaras

Bevaras

Diarieförs
1 exemplar av varje version
Diarieförs
Vid inaktualitet, när ny/nytt upprättats

1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Diarieförs
Till exempel Lex Maria
Vid inaktualitet
2 år efter ansvarets utgång

Exempelvis medicinska

Delegationer/delegeringar,
beslut om
- Ledningsnivå
Delegations- och
bolagsordningar

Bevaras
Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Diarieförs
Gäller delegationsbeslut som är delegerade
av styrelse/fullmäktige
Diarieförs
Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Delgivningskvitto
Diarium
Diarieförda handlingar
Dokumenthanteringsplaner
Drift- och
underhållsinstruktioner
Enkäter, myndighetsnivå
Enkäter, ringa betydelse
Fastighetshandlingar

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras

Fotografier

Bevaras/Gallras

Fullmakter

Bevaras
Gallras
Bevaras

Bevaras/Gallras

Följebrev

Gallras

Följesedlar
Föredragningslistor för
fullmäktige, styrelser, nämnder,
utskott
Föredragningslistor, övriga
Föreskrifter
Försäkringsärenden
Förteckningar över konst
Förteckningar, övriga
Förtroendemannaregister
Handböcker, egenproducerade

Gallras
Bevaras

Handlingar inkomna för
kännedom

Gallras

Handlingar som tillkommit för
kontroll av post

Gallras

Gallras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Diarieförs om det tillför ärende
1 exemplar av varje version
Vid inaktualitet
Till exempel brandlarm, hisskötsel
Diarieförs
Vid inaktualitet
Till exempel, gåvobrev, ritningar,
inskrivningsbevis/lagfarter, interimsbevis,
reverser, köpebrev, pantbrev m.m.
Bevaras om fotografiet är av bestående
värde eller verksamhetsbeskrivande
Gallras om flera bilder tas av samma motiv
vid samma tillfälle, görs ett urval
Fullmakt av betydelse ska diarieföras
Fullmakt av ringa betydelse gallras 10 år
efter att fullmakten upphört att gälla,
förutsatt att rättsskipningen inte kräver
längre bevarande
Vid inaktualitet.
Av enklare slag. För övriga, se
Korrespondens
2 år
Diarieförs, är en del av protokollet
Vid inaktualitet
Se riktlinjer
Se register
Registreras i verksamhetssystem
1 exemplar av varje version.
Lämnas årsvis till regionarkivet
Gäller inte mindre uppdateringar och
korrigeringar som inte ändrar sakinnehållet
Vid inaktualitet
Till exempel inbjudningar, protokoll- och
avtalskopior
2 år
Till exempel kvittensböcker,
inlämningskvitton och postliggaren.
Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Handlingar som inkommit till
myndigheten i form av
meddelande i röstbrevlåda,
telefonsvarare eller motsvarande
Handlingsplaner,
verksamhetsövergripande

Gallras

Handlingsplaner av tillfällig
betydelse

Gallras

Hemsidor/webbsidor/intranät,
information på
Incidentrapporter
Informationsmaterial

-

Inkomna eller expedierade
framställningar, förfrågningar,
upplysningar och meddelanden
av tillfällig eller rutinmässig
betydelse
Inkomna och utgående
skrivelser
Instruktioner, egenproducerade
Internutredningar
Introduktionsscheman för
nyanställda
Inventarieförteckningar
Jävsdeklarationer
Kallelser/dagordningar för
fullmäktige, styrelse, nämnder
och utskott
Kallelser/dagordningar, övriga
Kartor, egenproducerade
Katastrofplaner
Klagomål av allvarlig karaktär,
dokumentation av
Klagomål av lindrig karaktär,
dokumentation av
Konsultrapporter
Kopior

Gallras

Se Avvikelserapporter
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Vid inaktualitet

Bevaras

Se Korrespondens

Gallras
Bevaras
Gallras

Vid inaktualitet.

Bevaras

Bevaras

Vid inaktualitet
Under förutsättning att sakuppgift
dokumenterats genom tjänsteanteckning
som tillförts övriga uppgifter i ärendet.
1 exemplar av varje version.
Upprättats till exempel för uppföljning
medarbetarenkäter eller som del i
verksamhetsplanering
Vid inaktualitet
Upprättats till exempel för omflyttning i
verksamhetens lokaler
Se riktlinje Gallringsguide (42300)

Vid inaktualitet

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Gallras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Vid inaktualitet

Gallras

Vid inaktualitet

Bevaras
Gallras

Diarieförs
Vid inaktualitet

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

1 exemplar av varje version
Diarieförs

Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Korrespondens av varaktig
betydelse

Bevaras

Korrespondens av tillfällig
betydelse och rutinmässig
karaktär

Gallras

Krisledning
Kundregister
Kurs- och
konferensanmälningar
Kurs- och utbildningshandlingar
gällande kurser och konferenser
arrangerad av den egna
verksamheten
Kurs-, konferens- och
utbildningsmaterial, externa
kurser och konferenser
Kvittenser/kvitton
Kvittenslistor

Bevaras
Gallras
Gallras

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Bevaras

Avtal ska diarieföras

Gallras

Vid inaktualitet

Gallras
Gallras

Vid inaktualitet
2 år efter inaktualitet
Till exempel gällande nycklar, passerkort

Köpebrev/köpekontrakt
Larmlistor
Larmrapporter till
bevakningstjänst
Loggar för elektronisk post och
fax

Bevaras
Gallras
Gallras

Loggar, övriga
Logotyper, handlingar rörande
Manualer
Medarbetarundersökningar

Bevaras/gallras
Bevaras
Gallras
Gallras

Medarbetarundersökningar,
sammanställningar
Meddelandeblad

Bevaras

Minnesanteckningar

Gallras

Gallras

Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Korrespondens om innehåller viktig eller
unik sakinformation som leder till åtgärd
eller tjänsteanteckning
Vid inaktualitet
Under förutsättning att korrespondensen
inte innehåller viktig eller unik
sakinformation

Vid inaktualitet
2 år
Vid inaktualitet
När de inte längre behövs för kontroll av
överföringen eller återsökning av de
handlingar som ska bevaras
Enligt gallringsregler för respektive system
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Under förutsättning att sammanställning
finns, annars bevaras
På myndighetsnivå, funktionsområdesnivå
och avdelningsnivå. Övriga kan gallras
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Vid inaktualitet
Egna anteckningar som inte tillför
sakuppgift till ärendet
Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Mötesanteckningar/protokoll,
arbetsplatsträffar
Mötesanteckningar/protokoll av
varaktig betydelse

Gallras

2 år

Bevaras

Till exempel

Mötesanteckningar/protokoll av
tillfällig betydelse
Nyhetsbrev

Gallras

Vid inaktualitet

Bevaras

Närvarolistor

Bevaras/Gallras

1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Bevaras för protokoll eller protokollsutdrag

Organisationsplaner/
Organisationsscheman
Packlistor
Planer, politiskt beslutade

Bevaras

Av ringa betydelse, gallras vid inaktualitet
1 exemplar av varje version

Policydokument,
egenproducerade
Prenumerationer, handlingar
rörande
Pressmeddelande, egna
Processbeskrivningar
Prognoser

Bevaras

Vid inaktualitet
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
1 exemplar av varje version

Gallras

Vid inaktualitet

Program, politiskt beslutade

Bevaras

Promemorior (PM),
egenproducerade

Bevaras

-

Gallras
Bevaras

Bevaras
Bevaras
Gallras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Politiska, ex RF,RS och nämder
Ledningsgrupper
Samverkansgrupper
MBL
Projektmöten
Protokoll med beslut av principiell
betydelse för verksamheten

Vid inaktualitet.
OBS! Gäller inte ekonomihandlingar
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Kan vara annat namn på riktlinje/rutin
Pappersexemplar bevaras, digitala hanteras i
dokument-och ärendehanteringssystem
Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Protestlistor

Bevaras/Gallras

Protokoll
PuL-ombudets register över
personuppgiftsregister
Rapporter, egenproducerande

Diarieförs om det tillför ärende
sakinformation
Se mötesanteckningar

Bevaras
Bevaras

Register/förteckningar av
varaktig betydelse
Register, förteckningar, liggare,
listor och andra tillfälliga
hjälpmedel, som tillkommit för
att underlätta arbetet
Registreringsbevis
Reklam, inkommen

Bevaras

Reklamationer
Rekvisitioner
Remisser
Remissvar/yttranden
Revisionsrapporter
Riktlinjer/föreskrifter,
egenproducerade
Riskanalyser, riskinventeringar
Ritningar
Rutinbeskrivningar,
egenproducerade

Gallras
Gallras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Skriftlig bekräftelse

Bevaras/Gallras

Skyddsrondsprotokoll
Statistik, handlingar rörande

Gallras
Bevaras

Styrande dokument,
egenupprättande

Bevaras

1 exemplar av varje version
Till exempel, projektrapporter, slutrapporter
samt årsrapporter
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket

Gallras

Vid inaktualitet

Bevaras
Gallras

Avser stiftelser och bolag
Vid inaktualitet
Även kursinbjudningar till externa kurser
2 år
Vid inaktualitet
Diarieförs
Diarieförs

Bevaras
Bevaras
Gallras/Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Gallras vid inaktualitet
De styrdokument som kopplas till en
registrering i ett dokumenthanteringssystem
ska bevaras
Bevaras och diarieförs om det tillför ärende
övriga gallras vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Gällande sammanställningar
Underlag gallras vid inaktualitet
1 exemplar av varje version

Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Systemdokumentation

Gallras/Bevaras

Systemförteckningar
Sändrapporter, fax

Bevaras
Gallras

Telefonlistor
Tidskrifter, egenproducerade

Gallras
Bevaras

Tjänsteanteckningar

Bevaras/Gallras

Tjänsteutlåtanden
Tvistemålshandlingar
Underlag

Bevaras
Bevaras
Gallras

Utlämnande av allmän
handling/uppgift ur allmän
handling
Utredningsuppdrag, handlingar
rörande
Utryckningsrapporter från
bevakningstjänst
Verksamhetsberättelser
Verksamhetsplaner

-

Verksamhetsuppföljningar

Voteringslistor
Värdetransportskvitton

Gallras vid inaktualitet.
Gallras tillsammans med systemet när
kompletta uppgifter om systemet skrivits in
i systemförteckningen
Bevaras om system är unikt
1 exemplar av varje version
Vid inaktualitet.
Efter kontroll av överföring
Vid inaktualitet
1 exemplar av varje version
- Analoga versioner lämnas årsvis till
regionarkivet
- Digitala versioner ska levereras med
pliktleverans till Kungliga biblioteket
Diarieförs om det tillför sakuppgift till
ärendet
Gallras vid inaktualitet
Diarieförs
Vid inaktualitet.
När slutprodukten är färdigställd. Till
exempel underlag till artiklar, rapporter,
förslag, beslut, budget, bokslut m fl.
Se Ärenden rörande begäran om
utlämnande av allmän handling/uppgift ur
allmän handling

Bevaras
Gallras

2 år

Bevaras/Gallras

Se årsrapporter
Bevaras på myndighetsnivå,
funktionsområdesnivå och avdelningsnivå
eller motsvarande.

Bevaras/Gallras

Bevaras
Gallras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Övriga nivåer gallras vid inaktualitet.
Bevaras på myndighetsnivå,
funktionsområdesnivå och avdelningsnivå
eller motsvarande.
Övriga nivåer gallras vid inaktualitet.
Ingår i protokoll
2 år

Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Handlingstyp

Bevaras/gallras Anmärkning

Årsrapporter/redovisning

Bevaras/Gallras

Ärenden rörande begäran om
utlämnande av allmän
handling/uppgift ur allmän
handling som kan omfattas av
sekretess
Överenskommelser
Överprövningar

Bevaras/Gallras

Bevaras
Bevaras

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Bevaras på myndighetsnivå,
funktionsområdesnivå och avdelningsnivå
eller motsvarande.
Övriga nivåer gallras vid inaktualitet.
Diarieförs vid begäran om överklagbart
beslut
Gallras vid inaktualitet, under förutsättning
att uppgifterna inte behövs för uppföljning,
tillsyn eller rättsskipning
Diarieförs
Diarieförs

Utskriftsdatum: 2018-07-02
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§167

Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg (17RK2336)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar län och Blekinge län, bereda ett övergripande
förslag till trafikering för senare ställningstagande i regionstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för
det regionala tillväxtarbetet utrett hur framtidens kollektivtrafik mellan Växjö-KalmarKarlskrona kan se ut. Utredningen har genomförts av konsultföretaget Trivector och
belyser fem trafikeringsalternativ utifrån ett antal aspekter.
Utredningen redovisades för regionstyrelsen § 262/2017. Regionstyrelsen beslutade att
rekommendera trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort sikt förbättra
samordning mellan buss och tåg, enligt det förslag som i utredningen benämns
Jämförelsealternativet. Jämförelsealternativet motsvarar i stort dagens trafikupplägg,
men med mer konsekvent takttidtabell för både tåg och bussar.
Trafiknämnden har avgett yttrande i ärendet § 49/18 och beslutat att överlämna
detsamma till regionstyrelsen.
Kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har därefter haft
överläggning i ärendet den 8 juni och kommit överens om att uppdra åt
kollektivtrafikmyndigheterna att titta på olika lösningar för ett mer integrerat och
attraktivt tågsystem i sydöstra Sverige. Utifrån de utredningar som är hittills är gjorda
och med den kunskap som finns ska ett övergripande förslag till trafikering tas fram till
september 2018 då ett nytt möte är planerat. Förslaget utgör sedan underlag för vidare
diskussioner regionerna emellan.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar län och Blekinge län, bereda ett övergripande
förslag till trafikering för senare ställningstagande i regionstyrelsen.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag







Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg.

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2336
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-15

Regionstyrelsen

Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar län och Blekinge län, bereda ett
övergripande förslag till trafikering för senare ställningstagande i regionstyrelsen.

Sammanfattning
Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarig för det regionala tillväxtarbetet utrett hur framtidens kollektivtrafik mellan
Växjö-Kalmar-Karlskrona kan se ut. Utredningen har genomförts av
konsultföretaget Trivector och belyser fem trafikeringsalternativ utifrån ett antal
aspekter.
Utredningen redovisades för regionstyrelsen § 262/2017. Regionstyrelsen
beslutade att rekommendera trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort
sikt förbättra samordning mellan buss och tåg, enligt det förslag som i utredningen
benämns Jämförelsealternativet. Jämförelsealternativet motsvarar i stort dagens
trafikupplägg, men med mer konsekvent takttidtabell för både tåg och bussar.
Trafiknämnden har avgett yttrande i ärendet § 49/18 och beslutat att överlämna
detsamma till regionstyrelsen.
Kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har därefter
haft överläggning i ärendet den 8 juni och kommit överens om att uppdra åt
kollektivtrafikmyndigheterna att titta på olika lösningar för ett mer integrerat och
attraktivt tågsystem i sydöstra Sverige. Utifrån de utredningar som är hittills är
gjorda och med den kunskap som finns ska ett övergripande förslag till trafikering
tas fram till september 2018 då ett nytt möte är planerat. Förslaget utgör sedan
underlag för vidare diskussioner regionerna emellan.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Beslutsunderlag
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Datum: 2018-05-22

Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Ärende
Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarig för det regionala tillväxtarbetet utrett hur framtidens kollektivtrafik mellan
Växjö-Kalmar-Karlskrona kan se ut. Utredningen har genomförts av
konsultföretaget Trivector och belyser fem trafikeringsalternativ utifrån ett antal
aspekter.
Utredningen redovisades för regionstyrelsen § 262/2017. Vid mötet beslutade
regionstyrelsen att rekommendera trafiknämnden att utreda möjligheterna att på
kort sikt förbättra samordning mellan buss och tåg, enligt det förslag som i
utredningen benämns Jämförelsealternativet. Jämförelsealternativet motsvarar i
stort dagens trafikupplägg, men med mer en konsekvent takttidtabell för både tåg
och buss.
I redogörelsen nedan redovisar trafiknämnden en konsekvensbeskrivning av
förslaget.
Genomförande
Trafiknämnden är positiv till takttidtabell, och stödjer inriktningen i utredningen.
Trafiknämnden bedömer att utredningens förslag för busstrafiken är genomförbart
med nuvarande fordonsuppsättning. Bussproduktionen blir lägre än idag, vilket
innebär något lägre bruttokostnader.
Dock bedöms förslaget även få negativa effekter ur resenärssynpunkt. Trafiken i
högtrafik minskas betydligt, vilket för vissa resenärsgrupper är negativt. Det är
även osäkert om delar av upplägget är genomförbara inom nuvarande trafikavtal.
Trafiknämnden framhåller att vid en ny upphandling kan förslag till förbättringar i
trafiken ses över, så att förutsättningarna ändras.
Åryd

Förslaget innebär att busstrafiken till och från Åryd minskar. Trafikutbudet kan
dock bibehållas, och även utökas, genom tågavgångar. Hemmesjö/Billa blir dock
enligt förslaget utan kollektivtrafik.
Lessebo

Busstrafikens kapacitet mellan Lessebo-Hovmantorp-Växjö minskas i högtrafik.
Antalet avgångar till Växjö minskas på morgonen från 7 till 4, och på
eftermiddagen från 10 till 6 för sträckan från Växjö. För att kompensera detta
krävs att en betydligt större andel av resandet sker med tåg.


Gymnasie- och andra skolelever behöver resa med tåg i betydligt större
utsträckning än idag.



Eftersom den tur som idag ankommer till Växjö 7.40–7.45 istället föreslås
anlända 7.50 riskerar en del elever förseningar till skolan. På eftermiddagen
ökar generellt väntetiden på buss för eleverna.

Beslutsunderlag
Diarienr: 17RK2336
Handläggare: Patrik Tidåsen,
Datum: 2018-05-22



De som idag åker direktbuss på morgonen till industriområden i Växjö
(framme 6:30 respektive 6:35) behöver byta till stadsbuss i Växjö.



Ljuder, Åkerby och Kråksjö mister sin linjetrafik, vilken delvis behöver ersättas
med skolskjuts.



Den tidigaste morgonturen till Kosta tas bort.

Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
De ekonomiska konsekvenserna beskrivs i Trivectors utredning. Förslaget innebär
att infrastrukturinvesteringar på 135 mkr behöver göras, främst inom Kalmar län.
Frågan om dessa prioriteringar ägs inte av Region Kronoberg.
Förslag till beslut
Trafiknämnden beslutar
att fastställa yttrande till regionstyrelsen i enlighet med upprättad handling.

Uppdragsbeskrivning
Fredag den 8 juni hölls ett möte i Emmaboda med representanter från Region
Blekinge, Landstinget i Blekinge, Landstinget i Kalmar län och Region
Kronoberg. Syftet var att diskutera hur tågtrafiken kan utvecklas mellan VäxjöKalmar - Karlskrona.
Vid mötet gavs följande uppdrag till kollektivtrafikmyndigheterna (RKM);
RKM får i uppgift att titta på olika lösningar för ett mer integrerat och
attraktivt tågsystem i sydöstra Sverige. Utifrån de utredningar som är hittills
är gjorda och med den kunskap som finns ska ett övergripande förslag till
trafikering tas fram till september 2018. Förslaget utgör sedan underlag för
vidare diskussioner regionerna emellan.
Följande ska beskrivas i utredningen;
•
•

Förslag till trafikering både på kort och lång sikt
Parallella tågtrafiksystem - ett med snabba förbindelser och ett med
mer generös uppehållsbild

I den mån det är möjligt ska även trafikkostnader beskrivas.
Förslaget till trafikering bör ta sin utgångspunkt i de mål och ambitioner kring
trafiken som finns i förslaget till positionspapper för kollektivtrafik.
Regionernas viljeriktning gällande tågtrafiken i sydost kommer sedan att bli
ett viktigt inspel till Trafikverket som i arbetet med den nationella
infrastrukturplaneringen kommer att göra en genomgripande bristanalys av
hela Kust-till-Kustbanan.
Det är därför en stor fördel om sydostregionerna kan vara samstämmiga i
ambitionerna kring utveckling av trafiken på KTK-banan.
Ett nytt möte i ovan nämnd konstellation planeras till september 2018.

Uppdragsbeskrivning från
Emmaboda 180609.docx
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§49

Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg (17RK2336)
Beslut

Trafiknämnden beslutar
att fastställa yttrande till regionstyrelsen i enlighet med upprättad handling och
föreslaget tillägg.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogörs för utredningens förslag enligt
Jämförelsealternativet med följande konsekvenser, samt svar till regionstyrelsen.
I den efterföljande diskussionen lyfts frågor behovet av större trafikförändringar i
samband med ny upphandling. Sven Sunesson föreslår tillägg i skrivelsen enligt följande:
"Trafiknämnden framhåller att i samband med ny upphandling ska förslag till
förbättringar i trafiken ses över"
Beslutsunderlag

 §7 TN Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
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Förord

Region Kronoberg har under 2015 antagit en ny regional utvecklingsstrategi
och ett nytt trafikförsörjningsprogram. Dessa strategidokument visar hur
Regionen ska arbeta för en ökad regional nytta och det är tydligt att
kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att bidra till detta. I Kronoberg har
det under senare år öppnats flera nya stationer och fler orter har fått tillgång till
attraktiv tågtrafik. I denna rapport belyses förutsättningarna för ökad tågtrafik
mellan Växjö-Kalmar/Karlskrona och hur eventuella tågsatsningar kan bidra till
regional och lokal utveckling i Kronoberg.
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Sammanfattning

Trivector har fått i uppdrag att utreda kollektivtrafiken i östra delen av
Kronobergs län med fokus på införande av Krösatåg mellan Växjö och
Emmaboda. Konsekvensbedömningen omfattar även sträckorna till Kalmar
och Karlskrona. Utredningen har gjorts med en bred ansats och inbegriper
regionala utvecklingsfrågor, hållbarhet mm.
Fyra nya stationer har prövats; två i Växjö tätort (Bäckaslöv och Brände
udde) och två på sträckan vidare till Emmaboda (Åryd och Skruv).
Nya stationer med Krösatågsuppehåll i Bäckaslöv och Brände udde går inte
att motivera från resandesynvinkel. Genomresande skulle få en större
restidsförlängning än vad de lokalresande skulle vinna. Det skulle krävas
mer än en fördubbling av verksamheter och målpunkter i de nya stationernas
närområden för att satsningarna ska gå att motivera. Dessa två stationer
ingår inte i den fortsatta analysen.
Krösatågstrafik Växjö-Emmaboda har studerats i flera alternativ. Först har
ett jämförelsealternativ (JA) tagits fram för målåret 2025. Det innebär
ungefär samma trafikproduktion med tåg och buss som i nuläget, men
takttrafik (fasta minuttal) införs och bussarna Lessebo-Växjö läggs mitt
emellan tågen. Resandet räknas upp med 2,8 % per år. Sammantaget blir
resandeökningen 34 %.
Följande utredningsalternativ har studerats, vilka jämförs med JA:
 UA1A: Krösatåg med 8 dubbelturer Växjö-Emmaboda
(varannantimmestrafik) utan nya stationer. Kopplas ihop med
Krösatågen till Kalmar.
 UA1B: Krösatåg med 8 dubbelturer Växjö-Emmaboda
(varannantimmestrafik) med nya stationer i Åryd och Skruv. Kopplas
ihop med Krösatågen till Kalmar.
 UA1C: Samma trafikupplägg som i UA1B, men turutbudet ökas till 12
dubbelturer (timmestrafik i högtrafik och varannantimmestrafik i övrigt).
Kopplas ihop med Krösatågen till Kalmar. Utökad busstrafik LesseboKosta. Två varianter med större och mindre reduktion av tågparallella
bussar.
 UA2: Samma trafikupplägg som UA1C Växjö-Emmaboda-Kalmar.
Trafiken Emmaboda-Karlskrona byggs ut med Krösatåg, vilket innebär
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att Öresundståg kan bli direktgående. Två varianter med större och
mindre reduktion av tågparallella bussar.
UA3: Samma trafikupplägg som UA2 men Öresundstågen snabbas upp
genom att uppehållen i Hovmantorp och Lessebo slopas. Det innebär att
den tågparallella busstrafiken får byggas ut.

Resandet och de trafikekonomiska resultaten sammanfattas av följande
tabell (avser enbart Kronobergs län):
Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Totalt resande (milj.) i
Kronoberg)

0,815

1,094

1,112

1,138

1,148

1,147

1,140

Biljettintäkter (mkr)

34,8

45,4

45,9

46,5

47,1

47,1

47,2

Kostnader för tågtrafik, samt
busstrafik i Kronobergs län
(mkr)

47,7

50,2

55,5

52,3

59,0

60,7

67,4

Ekonomiskt resultat (mkr)

-12,9

-4,8

-9,6

-5,9

-12,0

-13,6

-20,1

423%

11%

52%

19%

16%

11%

90%

83%

89%

80%

78%

70%

Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig kostnadstäckning

73%

Den största resandeökningen och bästa trafikekonomiska resultatet uppnås i
JA. Av utredningsalternativen ger UA1B det bästa beräkningsresultatet.
Resandeökningen blir dock mycket måttlig jämfört med JA. Det finns risk
för att beräkningsmodellen överskattar resandet i detta alternativ, eftersom
de nya stationsorterna får ett lågt turutbud, vilket i andra svenska
tågsatsningar visar sig vara otillräckligt för att åstadkomma attraktiva
pendlingsmöjligheter.
Det krävs stora infrastrukturinvesteringar i samtliga alternativ. I JA behövs
förutom det beslutade mötesspåret i Skruv ca 135 mkr i infrastrukturinvesteringar. Med nya stationer i Åryd och Skruv bedöms den tillkommande
kostnaden bli ca 125 mkr, d v s totalt ca 260 mkr. I UA2 och UA3 tillkommer
ytterligare investeringar på ca 80 mkr.
En aspekt som också bör beaktas är att en kraftig utbyggnad av tågtrafiken
Emmaboda – Växjö skulle öka risken för punktlighetsproblem för befintlig tågtrafik, eftersom Kust-till-kust-banan är en lång enkelspårig järnväg med begränsad kapacitet. Kapacitet och punktlighet kräver fördjupade analyser innan
eventuella beslut om utökad tågtrafik fattas.
Effekter utöver de som ingår i en traditionell trafikekonomisk kalkyl har också
beaktats i utredningen, t ex påverkan på regionens tillväxt, social hållbarhet,
folkhälsa och miljöeffekter. Störst beräkningsbart ekonomiskt värde blir det i
UA3, där den regionala tillväxttakten ökar när restiden Växjö-Kalmar förkortas.
Detta alternativ är dock det som är företagsekonomiskt dyrast att genomföra,
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men effekten av regionförstoringen blir av ett mycket större ekonomiskt värde
än det ökade företagsekonomiska underskottet.
Samtliga utredningsalternativ ger positiva värden avseende folkhälsa (ökad
fysisk aktivitet) och minskade utsläpp jämfört med JA. De beräkningsmässiga
effekterna av detta blir dock jämförelsevis små. Utredningsalternativen kan
även bedömas innebära en ökad social hållbarhet, eftersom Lessebo och Skruv
är socioekonomiskt svaga områden (högt socioekonomiskt index).
Om ytterligare åtgärder utöver JA ska prövas, utan att något av utredningsalternativen väljs, skulle det kunna vara turutbudsökningar i högtrafik Emmaboda-Växjö. Främst gäller detta enstaka turer mot Växjö på morgonen och från
Växjö på eftermiddagen. Dessa turer kan köras med Krösatåg eller Öresundståg
och ha samma uppehållsbild som dagens Öresundståg. Eftersom
dubbelkopplingar av Öresundståg då kan undvikas blir marginalkostnaden
relativt låg. Utbyggnaden kan ske successivt efterhand som behovet uppstår och
trafikekonomin tillåter. En sådan måttlig utbyggnad skulle troligen kunna göras
utan att mer infrastrukturutbyggnad än i JA behövs.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
I Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram finns ett uttalat mål om att
Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region1. För att målet ska realiseras behöver kollektivtrafiken göras mer attraktiv i
viktiga pendlingsrelationer inom regionen, exempelvis mellan kommunhuvudorterna och Växjö, samt i viktiga relationer till omkringliggande regioner.
Detta innebär exempelvis att restidskvoter i starka relationer med goda
resmöjligheter idag behöver förbättras, samt att resmöjligheterna till
grannregionernas huvudorter, exempelvis Kalmar och Karlskrona, behöver
utökas.
Sedan i början av 2000-talet kör Öresundståg regionaltågstrafik mellan Växjö
och Kalmar med ett stationsuppehåll per kommun. Ett av få undantag är i Lessebo kommun där två uppehåll görs2. Sedan 2013 trafikerar även Krösatågen
järnvägen mellan Kalmar och Emmaboda samt mellan Karlskrona och Emmaboda med uppehåll även på mellanstationerna3. Region Kronoberg har hittills
valt att inte satsa på Krösatåg mellan Växjö och Emmaboda. Utöver
Öresundståg och Krösatåg går omfattande busstrafik i stråket på delen VäxjöLessebo4.
Under senare tid har frågan om Krösatågstrafik mellan Växjö och Emmaboda
åter aktualiserats. Region Kronoberg har tillsammans med flera
omkringliggande län och regioner deltagit i olika utredningar kring
kollektivtrafik och tågtrafik. Under 2017 valde regionen att låta genomföra en
egen utredning kring tågtrafiken i stråket.

1.2 Syfte
Utredningen om framtidens kollektivtrafik i Östra Kronoberg kommer att
utgöra ett viktigt underlag i kommande planeringsprocesser. Utredningen ska
genomföras med en bred ansats där regionala utvecklingsfrågor ges stort
utrymme. Följande frågeställningar behandlas i utredningen:

1

Region Kronoberg, 2016, Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2016-2015, s.34 (målområde 3)
Lessebo och Hovmantorp, där den senare orten är något större
3 Nya stationer med resandeutbyte i Smedby (2014), Trekanten (2015), Örsjö (2014), Vissefjärda (2013) och
Holmsjö (1990)
4 Viss busstrafik även Lessebo-Skruv
2
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En bakgrundsbeskrivning önskas som beskriver vilka faktorer som påverkar hur orter och samhällen utvecklas och hur en järnvägsstation med
tåguppehåll kan bidra till ortsutvecklingen. Goda exempel från andra delar
av Sverige ska ingå.
En bedömning och beskrivning av vad en ny tåglinje skulle kunna bidra med
i form av ökad samhällsnytta och regional utveckling. Eventuell ny tågtrafik kan komma att få uppehåll på både befintliga stationer och upp till
fyra platser5 som idag inte har tåguppehåll. Konsekvenserna av detta ska
beskrivas för respektive ort.
Bedömning av hur resandet med kollektivtrafiken i stråket kan
utvecklas och bedömning av potentialen till överflyttning av resor från bil
till tåg respektive från buss till tåg i resrelationerna utmed linjen.
Samhällsnyttan ska också, där det är möjligt, bedömas i ekonomiska
termer.
Utredningen ska ge förslag på lämplig trafikering och beskriva påverkan på
andra närliggande tågsystem och busslinjer. Konsekvensbedömning av om
tåglinjen ska fortsätta mot Kalmar eller Karlskrona ska också göras.
Utredningen ska belysa vilka eventuella infrastrukturbehov som en ny tåglinje medför, inklusive kostnadsuppskattning för dessa. Bland möjliga åtgärder kan exempelvis behov av nya mötesspår och perronger nämnas.
I utredningen ska alternativa utvecklingsvägar för stråket beskrivas. Detta
kan exempelvis innebära fler bussturer eller fler turer med Öresundståg. För
de alternativa utvecklingsvägarna ska effekten för regional utveckling och
ortsutveckling beskrivas kortfattat.

1.3 Rapportens upplägg
I kapitel 2 beskrivs regionens befolkningssammansättning, befolkningsutveckling, sysselsättning och arbetspendling, samt resandestatistik som är
hämtad från regionens kollektivtrafikmyndigheter och från Trafikverkets stora
resvaneundersökning i sydöstra Sverige 2012.
I kapitel 3 ges ett antal exempel på nyttoeffekter som utvecklad tågtrafik kan
föra med sig. En del av exemplen används senare för att utvärdera de alternativ
för tågtrafiken i östra Kronoberg som har studerats.
I kapitel 4 beskrivs de studerade utvecklingsalternativen för tågtrafiken i östra
Kronoberg. Beskrivningen omfattar dels föreslaget upplägg för tågtrafik, dels
hur busstrafiken kan förändras när förutsättningarna för resor med tåg
5

Skruv (586 inv), Åryd (687 inv), Brände udde (ö delen av Växjö tätort) och Bäckaslöv (v delen av Växjö tätort)
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förbättras. I kapitlet görs prognoser för resandeutvecklingen i de studerade
alternativen och utifrån detta görs en utvärdering ur ett trafikekonomiskt
perspektiv. I kapitlet bedöms dessutom förutsättningarna för nya stationer i
Brände udde och Bäckaslöv utanför Växjö.
I kapitel 5 beskrivs vilka infrastrukturbehov de föreslagna trafikuppläggen kräver. Dessutom görs en grov uppskattning av investeringskostnad för den nödvändiga infrastrukturen.
I kapitel 6 utvärderas de studerade alternativen utifrån sex parametrar – regionala effekter, resandeutveckling, fysiska förutsättningar, restidsförändringar och
trafikekonomi.
I kapitel 7 redogörs för utredningens slutsatser och rekommendationer. Dessutom ges förslag på ytterligare möjliga utvecklingsvägar utöver de som har
studerats i utredningen.
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2. Om regionen

I följande avsnitt redogörs kortfattat för befolkningen och näringslivet i stråket
och i de orter som idag har eller i framtiden kan få en station. Dessutom
beskrivs vilken järnvägens roll i orterna varit historiskt och vilken betydelse
järnvägen kan få för den fortsatta utvecklingen.

2.1 Regional utvecklingsstrategi
Kronoberg är ett relativt glest befolkat län, vilket innebär utmaningar, inte
minst när det handlar om effektiva transporter. Länet har dock en stark
stråkstruktur, vilket är en god förutsättning för att kunna binda samman orter,
städer och kommuner.
Region Kronoberg antog 2015 en ny regional utvecklingsstrategi, Gröna
Kronoberg 2025. Dokumentet ska peka ut i vilket riktning Region Kronoberg
ska arbeta för att de nå de i strategin uppsatta målen.
En prioritering i utvecklingsstrategin, som tydliggör hur Region Kronoberg ska
arbeta, är att:
Utveckla platser, orter, städer och regioner genom att komplettera och dra
nytta av varandra.
Denna prioritering har brutits ned i ett antal samhandlingspunkter, där olika
aktörer bidrar. I denna utredning är följande punkter värda att lyfta fram:





Dra nytta av och komplettera regionens starka stråkstruktur,
Stärk förbindelserna mellan mindre orter i Kronobergs län och större
centrumstäder inom ett rimligt pendlingsavstånd, inom- och utanför
länet,
Utveckla kollektivtrafiken ur ett resenärs- och hela-resan perspektiv.

Denna utredning utgör ett underlag för regionens trafikförsörjningsprogram,
som är en understrategi till den regionala utvecklingsstrategin.

2.2 Befolkning
Järnvägen Växjö – Emmaboda – Kalmar/Karlskrona går genom sammanlagt
sex kommuner; Växjö och Lessebo i Kronobergs län, Emmaboda, Nybro och
Kalmar i Kalmar län, samt Karlskrona i Blekinge län. I de sex kommunerna är
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sammanlagt ca 260 000 personer bosatta6, merparten i Växjö (34 %), Kalmar
(26 %) och Karlskrona kommun (25 %).
I Figur 2-1 illustreras befolkningstätheten i stråket. Av figuren framgår att järnvägen mestadels går genom glesbefolkade områden, även om enstaka små eller
medelstora orter eller mer tätbefolkade områden passeras (främst Hovmantorp,
Lessebo, Emmaboda, Rödeby, Nybro och Smedby).

Figur 2-1

Befolkningstäthet längs järnvägen. Bakgrundskarta: Esri/OpenStreetMap

Befolkningsutveckling
De sex kommunerna sammanlagda befolkning har ökat kraftigt sedan 1950talet, från knappt 200 000 invånare år 1950 till ca 260 000 invånare år 2016, se
Figur 2-2. Det är dock endast i Växjö och i viss mån Kalmar som en stor
befolkningsökning har skett, i övriga kommuner ligger befolkningsantalet idag
på ungefär samma nivå som 1950.

6

SCB, 2017, Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2016
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Invånarantal mellan år 1950–2016 i de sex kommunerna. Källa: SCB, Folkmängden i Sveriges kommuner 1950–2016

I Figur 2-3 visas befolkningsökningen per tioårsperiod sedan 1950. Växjö och
Kalmar är de enda kommunerna där befolkningen har ökat varje decennium sedan 1950-talets början. Karlskronas befolkning minskade mellan år 1950 och
1990 men har sedan 1990 ökat relativt kraftigt. Karlskrona kommun har idag
ungefär samma folkmängd som kommunen hade i början av 1950-talet. I Lessebo, Emmaboda och Nybro har befolkningen minskat under stora delar av
1900-talet och början av 2000-talet. Sedan år 2013 har dock befolkningen ökat i
samtliga sex kommuner. Den relativa befolkningsökningen är stor även i de
mindre kommunerna.
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Befolkningsförändring per kommun
Tioårsintervaller, 1950 - 2016
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Befolkningsutveckling i de kommuner som tågen passerar. Källa: SCB, Folkmängden i
Sveriges kommuner 1950-2016

2.3 Möjliga stationsorter
För närvarande finns 13 stationer Växjö – Kalmar/Karlskrona. Av dessa
återfinns tre i Region Kronoberg (Växjö, Hovmantorp och Lessebo), sju i
Kalmar län (Emmaboda, Örsjö, Nybro, Trekanten, Smedby, Kalmar och
Vissefjärda) och tre i Blekinge län (Karlskrona, Bergåsa och Holmsjö).
Järnvägen går dessutom igenom tätorterna Åryd och Skruv vilka båda skulle
kunna bli aktuella för framtida stationer. Nedan följer en kort beskrivning av
befintliga och möjliga framtida stationer mellan Växjö – Kalmar/Karlskrona.

Åryd
Åryd är en liten tätort som är lokaliserad ca 12 km sydost om Växjö. Stationen
öppnades 1874 och Åryd utvecklades som stationsort. Tåguppehållen upphörde
1976.
Åryd byggdes i huvudsak ut under 1900-talet andra hälft och utvecklades till en
sovort till Växjö. Befolkningen ökade under denna period kraftigt – från 312
invånare år 1960 till som mest 762 invånare år 1990. Sedan år 2000 har ingen
betydande befolkningsutveckling skett i orten. År 2015 var folkmängden 687
personer.
Åryd är idag främst en bostadsort men det finns även arbetstillfällen i Företagsbyn i ortens södra delar. I Växjös översiktsplan identifieras potential för utveckling av befintliga verksamhetsområden och etablering av nya verksamhetsområden i ortens norra del. Dessutom finns potential för, och i vissa fall
planeras redan för, ny bostadsbebyggelse i sjönära lägen och ny
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flerbostadsbebyggelse i centrala lägen. Om förslaget i översiktsplanen
genomförs i sin helhet förväntas ca 50 tillkommande bostäder i orten.

Figur 2-4

Översiktsplan för Åryd. I gulmarkerade områden förväntas förtätning eller större utbyggnad
av bostäder. I områden som har markerats i rosa förväntas omvandling och förtätning av
verksamhetsområden. Källa: Växjö kommun, 2013, Översiktsplan. Del: Åryd

Växjö kommun har som ambition att utveckla Åryd till en pendlarort som utgör
ett attraktivt alternativ för de som arbetar i Växjö. För att realisera denna ambition ska kommunen bevaka möjligheten för ett tågstopp på orten och lämpliga
lägen för en framtida station har redan identifierats7.
Åryd har idag direktbussförbindelse till Växjö, med 10 dubbelturer per dag.

Hovmantorp
Hovmantorp ligger i Lessebo kommun, längs sjön Rottnens norra strand 23 km
sydost om Växjö. År 2015 bodde 3 089 personer8 i orten, vilket motsvarar 36 %
av hela Lessebos kommunbefolkning. Mellan 1960 och 1995 fördubblades ortens invånarantal, sedan dess har dock ingen större befolkningstillväxt skett.
Ortens bostadsbestånd utgörs främst av småhusbebyggelse även om enstaka
flerbostadshus finns i närheten av järnvägsstationen. I ortens östra del, längs
riksväg 25, finns ett verksamhetsområde som totalt upptar ca 10 % av tätortens
yta.

7
8

Växjö, 2013, Fördjupad översiktsplan – del Åryd
Källa: SCB
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Antalet arbetstillfällen i Hovmantorp är relativt litet, knappt 500 personer hade
sin arbetsplats i orten under 20149. Lessebo kommun har en ambition att skapa
goda förutsättningar för att både bo och verka i Hovmantorp10 även om ortens
största potential ligger i närheten till Växjö och de därmed goda
förutsättningarna att pendla dit. Av de invånare i Hovmantorp som
förvärvsarbetar är det idag bara kring 20 % som har sin arbetsplats i
hemorten11. Merparten av invånarna i Hovmantorp arbetspendlar idag till
Växjö.
Hovmantorps station öppnade 1874. Persontrafiken lades ner 1984, men 1994
återöppnades stationen. Hovmantorp har idag 34 tågavgångar per vardag12,
vilket innebär cirka timmestrafik i båda riktningarna. Stationen är lokaliserad
centralt i orten. Inom 1 000 meter från stationen bor ungefär hälften av ortens
befolkning13.
Busstrafiken till Växjö och Lessebo går också med ca timmestrafik. Ibland går
bussarna på samma gång som tågen och ibland är turerna spridda i tiden.

Lessebo
Lessebo är centralort i Lessebo kommun och ligger ca 9 km öster om Hovmantorp och ca 31 km sydost om centrala Växjö. År 2015 var 2 85714 personer bosatta i orten, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela kommunens befolkning. Orten har haft viss befolkningstillväxt sedan 2005, men sammantaget har
folkmängden inte ökat väsentligt sedan 1970-talet.
Ortens bostadsbestånd består av både en- och flerbostadshus. Samlade
verksamhetsområden finns i ortens södra del, men mindre verksamhetsområden
finns utspritt över hela tätortsytan och i centrum där service och viss handel
finns. Totalt utgörs ungefär 20 % av ortens yta av verksamhetsområden.
Lessebo har en lång historia av industriverksamhet. Under 1600-talet
etablerades ett järnbruk i orten och under 1700- och 1800-talet utökades
verksamheten med ett pappersbruk, Lessebo bruk, vilket finns kvar än idag. I
förhållande till ortsstorleken är antalet arbetsplatser i Lessebo relativt stort, lite
fler än 1 00015, och orten har ett positivt pendlingsnetto. Lessebo kommun
marknadsför sig dock i första hand som en pendlingskommun med goda
kollektivtrafikkopplingar till regionens större städer.
9

Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
10 Lessebo kommun, Översiktsplan
11 Region Kronoberg, 2013, Underlag till regionalt trafikförsörjningsprogram
12 26 Öresundståg och 8 SJ-tåg. Avser summa enkelturer i båda riktningarna per vardag.
13 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
14 Källa: SCB
15 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
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Lessebo station öppnades redan 1874. Stationen är lokaliserad i ortens västra
kant, ca 750 meters gångväg från centrum. Trots det relativt perifera läget bor
majoriteten av ortens befolkning inom 1 000 meter från stationen. Öresundståg
och SJ-tåg gör uppehåll i Lessebo, totalt har orten idag 34 tågavångar per vardag16, d v s cirka timmestrafik i båda riktningarna.
Busstrafiken mot Växjö går också med ca timmestrafik. Ibland går bussarna på
samma gång som tågen och ibland är turerna spridda i tiden.

Skruv
Skruv ligger i Lessebo kommun, ca 10 km sydost om centrala Lessebo.
Stationen öppnades vid banan tillkomst 1874 och nedlades 1984.
2015 hade Skruv 586 invånare, vilket gör orten till Lessebo kommuns minsta.
Skruv var som störst 1970 med 767 invånare. Mellan år 1970 och 2010
minskade ortens folkmängd kontinuerligt, men sedan 2010 har befolkningen
ökat igen.
Ortens bebyggelse är koncentrerad på en relativt liten yta. Söder om järnvägen
består bebyggelsen mest av småhus med enstaka flerbostadshus. Norr om järnvägen finns mindre verksamhetsområden där bland annat Skrufs glasbruk
ligger. Totalt består ca 20 % av ortens yta av verksamhetsområden. I orten finns
knappt 200 arbetsplatser.17 Det är dock endast 35 % av de som är bosatta i
Skruv som arbetar i orten. Sammantaget har Skruv ett negativt pendlingsnetto.
Pendling sker i huvudsak mot Emmaboda, Lessebo och Växjö.
Järnvägen mellan Växjö och Emmaboda går rakt igenom Skruv, men orten har
idag ingen station med plattform eller mötesspår. 2018 kommer ett mötesspår
att byggas. I Lessebo kommuns översiktsplan pekas en framtida tågstation ut
som mycket betydelsefullt för ortens utveckling och invånarna har genom en
enkätundersökning uttryckt en önskan om en framtida tågstation i orten18.
Skruv har idag resmöjligheter med buss till Växjö, vilket innebär 1 byte och 7
dagliga förbindelser i varje riktning. Österut, mot Emmaboda, finns däremot
inga kollektiva resmöjligheter idag.

Emmaboda
Emmaboda, som är centralort i Emmaboda kommun, ligger mittemellan Växjö,
Karlskrona och Kalmar, 57 km från alla tre städerna. Bebyggelse kring Emmaboda har funnits sedan åtminstone början av 1400-talet, men orten har främst
utvecklats tack vare järnvägen – Emmaboda har varit knutpunkt för järnvägs-

16

26 Öresundståg och 8 SJ-tåg. Avser summa enkelturer i båda riktningarna per vardag.
SCB, Förvärvsarbetande per tätort 2010
18 Lessebo kommun, 2017, Översiktsplan för Lessebo kommun
17
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trafiken i sydöstra Småland och Blekinge sedan 1874. Direkt intill Emmaboda
ligger Lindås som idag är en del av Emmaboda tätort.
Emmaboda var som folkrikast i mitten av 1970-talet då närmare 5 700 invånare
var bosatta i tätorten. Sedan dess har folkmängden minskat betydligt till dagens
ca 4 800. Kommunens invånarantal är idag ca 9 300. Kommunen hade samma
vikande befolkningsutveckling som tätorten fram till 2010. Därefter har dock
kommunens befolkning ökat trots att centralortens befolkning inte har
förändrats nämnvärt.
Emmaboda har en relativt utspridd bebyggelse på båda sidor om järnvägen och
riksväg 28. Kring järnvägsstationen i centrum är bebyggelsen tät, med verksamheter (både handel och service) och flerbostadshus. I övrigt utgörs ortens
bostadsbebyggelse mestadels av småhus. Större verksamhetsområden finns söder och väster om järnvägen i centrala Emmaboda samt mellan Emmaboda och
Lindås. Uppemot 25 % av Emmabodas totala yta utgörs av
verksamhetsområden.
Näringslivet i Emmaboda har idag tre huvudsakliga inriktningar: glasindustri,
träindustri och tillverkningsindustri19. Ortens största privata arbetsgivare är Xylem som har tillverkning inom vatten- och pumpteknik i verksamhetsområdet
mellan Emmaboda och Lindås. Antalet arbetstillfällen i Emmaboda är relativt
stort, totalt har ca 3 100 personer sin arbetsplats i centralorten och ca 4 500 i
kommunen. Arbetspendlingen till och från Emmaboda är betydande, 24 % av
de som är bosatta i kommunen arbetspendlar till en annan kommun medan 31
% av de som arbetar i kommunen är bosatta i en annan kommun20. Under de
senaste 15 åren har antalet arbetstillfällen i Emmaboda kommun minskat något.
Samtidigt har såväl utpendlingen som inpendlingen ökat kraftigt. Den
viktigaste pendlingsrelationen är idag Nybro (634 pendlare per dag) följt av
Kalmar (450 pendlare per dag)21. Antalet pendlare Emmaboda–Växjö och
Emmaboda–Lessebo är ungefär lika stort, kring vardera 200 personer per dag.
Emmaboda station är lokaliserad i tätortens östra del, centralt i förhållande till
ursprungliga Emmaboda tätort men i utkanten av tätortsområdet EmmabodaLindås. Inom 1 000 meter från stationen bor 2 623 invånare22, vilket motsvarar
lite mer än hälften av ortens invånare. Emmaboda station trafikeras av
Öresundståg, SJ-tåg och Krösatåg. Totalt angörs stationen av 82 tåg per vardag.

Örsjö
Örsjö är en liten tätort i Nybro kommun, nära gränsen mot Emmaboda.
Avståndet till centrala Emmaboda är ca 15 km och till centrala Nybro ca 10 km.
19

Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
20 Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatisk (RAMS), förvärvsarbetande pendlare 16+ år
21 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
22 ibid
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År 2015 hade tätorten 362 invånare. Tätorten var som störst kring år 1980 då
invånarantalet var 415, sedan dess har dock befolkningsutvecklingen varit
kontinuerligt negativ.
Örsjös bebyggelse består mestadels av småhus. Enstaka verksamheter finns i
ortens norra del (mot riksväg 25) och kring järnvägsstationen i ortens södra del.
Dagbefolkningen (antal arbetstillfällen) i Örsjö är liten, endast 81 personer år
201423.
Örsjö var en av de ursprungliga stationsorterna när järnvägen Växjö – Kalmar
öppnades 1874, men stationen nedlades redan 1968. Först 2014, när mötesspår
anlades i ortens sydöstra del, öppnades stationen på nytt. Örsjö är jämte
Holmsjö den minsta orten i sydöstra Sverige som har tåguppehåll. Stationen har
idag 16 avgångar24 per vardag.

Nybro
Nybro ligger ca 30 km öster om Kalmar. Orten utvecklades under 1800-talets
första hälft. Nybro blev köping 1865 och stad 1932. Järnvägsstationen
öppnades 1874 och blev en järnvägsknut då det även byggdes en bana till
Åseda och Nässjö.
I kommunen är idag ca 20 000 personer bosatta, invånarantalet i centralorten
var 2015 13 03925. Kommunen genomgick viss befolkningsökning under 1960och början av 1970-talet men har sedan dess haft en negativ
befolkningsutveckling. Idag är invånarantalet i kommunen ungefär detsamma
som år 1950, medan centralortens befolkning har varit ungefär lika stor sedan
1970-talets början.
Nybro är en relativt tätbebyggd tätort. Stadskärnan består av tät flerbostadsbebyggelse och har flera bilfria centrumstråk med både handel och service.
Utanför stadskärnan består merparten av bostadsbebyggelsen av småhus med
enstaka flerfamiljshus. Mer storskaliga flerbostadsområden finns i tätortens
norra delar. Stora verksamhetsområden finns både öster och väster om
stadskärnan och utmed järnvägen och riksväg 31 i Nybros östra del. Ytterligare
verksamhetsområden planeras längs riksväg 25 i östra Nybro26.
Nybro utgör idag ett centrum för Glasriket. I övrigt karaktäriseras näringslivet
av ett stort antal småföretag även om en del större företag inom bland annat
design-, trä- och pappersindustri har verksamhet i orten27. Därtill är
Linnéuniversitetets fakultet för konst och humaniora lokaliserad i Pukeberg, ca
23

ibid
8 avgångar per riktning
25 SCB
26 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
27 ibid
24

13
Trivector Traffic

2 km söder om Nybro station. Antalet arbetstillfällen i Nybro tätort var 5 950 år
201428. Antalet sysselsatta i kommunen var 7 55429 år 2015, vilket innebär mer
än 1 000 arbetsplatser färre än år 2005. Av de som arbetade i Nybro kommun år
2015 var 25 % bosatta i en annan kommun medan 36 % av de som var bosatta i
Nybro och förvärvsarbetade hade sin arbetsplats i en annan kommun. Antalet
inpendlare har inte förändrats väsentligt sedan 2005 medan antalet utpendlare
ökat kraftigt. Pendling till och från Nybro kommun sker i huvudsak mot
Kalmar och Emmaboda.
Nybro station är lokaliserad direkt söder om stadskärnan. 4 800 personer bor
inom 1 000 meter från stationen30. Detta motsvarar 37 % av tätortens
befolkning. Flera större verksamhetsområden är lokaliserade inom gångavstånd
från stationen. Nybro station har idag 50 avgångar per vardag.

Trekanten
Trekanten ligger i Kalmar kommun, mittemellan Kalmar och Nybro (ca 15 km
från båda orterna). Trekanten växte fram som ett stationssamhälle från järnvägens öppnande år 1874 och orten har kontinuerligt växt sedan dess. Stationen
nedlades 1968, men återöppnades 2015. De senaste åren har invånarantalet ökat
kraftigt och idag är 1 600 personer bosatta i orten.
Ortens bebyggelse består i huvudsak av villakvarter längs två större
genomfartsgator (Nya vägen och Gamla vägen). Antalet verksamheter är litet
och dagbefolkningen, som 2015 uppgick till 339 personer, är främst
verksamma inom offentlig sektor (utbildning) och byggbranschen31. Trekanten
är främst en bostadsort med en stor andel barnfamiljer och arbetspendlingen
mot närliggande arbetsmarknader (främst Kalmar men även Nybro) är
betydande.
Järnvägsstationen är lokaliserad i ortens norra del och inom 1 000 meter är
1 200 personer bosatta, alltså tre fjärdedelar av hela ortsbefolkningen. Stationen
har 16 avgångar per vardag.

Smedby
Smedby är ligger i Kalmar kommun, direkt väster om Kalmar tätort och ca 8
km från Kalmars stadskärna. Smedby hade liten befolkning fram till mitten av
1970-talet då orten byggdes ut kraftigt med i första hand villabebyggelse. Från
1975 till 1990 ökade ortens befolkning från ca 1 300 invånare till ca 3 700
invånare. Under 1990- och början av 2000-talet hade Smedby en negativ

28

ibid
SCB
30 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
31 Källa: Trafikverket, Linnéuniversitetet m fl., 2016, Den attraktiva regionen, Åtta stationsorter längs
Linnéstråket – underlag för stationsnära planering
29
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befolkningsutveckling men sedan 2010 har befolkningen ökat på nytt och idag
är antalet invånare i orten ca 3 600.
Bebyggelsen i Smedby utgörs nästan uteslutande av småhus och mer än 80 %
av tätortsytan består av bostäder. Enstaka verksamhetsområden finns i ortens
östra del och skolor och service finns i ortens nordvästra delar. År 2014 fanns
knappt 900 arbetsplatser i Smedby (inklusive omlandet). Precis som i
Trekanten sker en betydande arbetspendling mot Kalmar.
Smedby järnvägsstation stängdes för persontrafik år 1968 men öppnades på
nytt år 2014. Den nya stationen lokaliserades 700 meter väster om det gamla
läget, vilket gett en bättre placering i förhållande till den nuvarande
bebyggelsens tyngdpunkt. Idag har Smedby station 16 avgångar per dygn.

Vissefjärda
Tätorten Vissefjärda ligger i Emmaboda kommun, ca 11 km söder om Emmaboda tätort och 4 km norr om gränsen mot Blekinge.
Stationen i Vissefjärda öppnades 1874 och lades ner 1984. Den återöppnades
2013.
År 2015 var 658 personer bosatta i Vissefjärda. Vissefjärda var som störst i
mitten av 1970-talet då uppemot 800 personer var bosatta i orten. Sedan dess
har invånarantalet kontinuerligt minskat.
Vissefjärdas bebyggelse består främst av bostadsbebyggelse, nästan uteslutande
enbostadshus. År 2014 fanns 164 arbetsplatser på orten vilket innebär att
majoriteten av ortens invånare har sin arbetsplats i Vissefjärdas omland eller
arbetspendlar till någon av de närliggande tätorterna. Restiden till Växjö, Kalmar, Karlskrona och alla mellanliggande stationsorter är max 50 minuter.
Vissefjärda station ligger i tätortens norra del, perifert i förhållande till ortens
bebyggelse. Men eftersom orten till ytan är liten är samtliga ortsinvånare
bosatta i stationsnära läge. Under en vardag gör 32 persontåg uppehåll i
Vissefjärda.

Holmsjö
Holmsjö är en liten tätort i norra Blekinge, ca 30 km norr om Karlskrona och
23 km söder om Emmaboda. År 2017 hade Holmsjö 370 invånare vilket är det
högsta invånarantalet sedan 1990-talets början, men betydligt färre än under
1970- och 1980-talet då som mest 457 personer var bosatta i orten.
Holmsjös bebyggelse består nästan uteslutande av småhus som är utspridda
över ett förhållandevis stort geografiskt område kring riksväg 28 och sjön
Sillhövden. Orten fungerar i viss mån som serviceort för omlandet och har ett
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relativt bra serviceutbud, exempelvis mataffär, systembolag och en grundskola.
I Karlskronas översiktsplan uttrycks potential för att utveckla ytterligare
verksamheter i Holmsjö. Dessutom noteras potential för ny sjönära
bostadsbebyggelse i ortens norra delar.
Stationen öppnades 1974, men var nerlagd mellan åren 1971 och 1990.
Holmsjö är jämte Örsjö den minsta orten med tåguppehåll i sydöstra Sverige.
Holmsjö station ligger direkt norr om sjön Sillhövden, centralt i förhållande till
tätortens bebyggelse, men eftersom orten är utspridd över ett stort område har
en stor del av invånarna relativt långt gångavstånd till stationen. Under en
vardag gör 32 persontåg uppehåll vid Holmsjö station.

Bergåsa
Bergåsa station ligger inom Karlskrona tätort, lite mer än 2 km norr om stadskärnan. Flera stora målpunkter återfinns i anslutning till stationen, exempelvis
ligger Blekingesjukhuset direkt öster om stationen och Blekinge tekniska högskola ligger på gångavstånd (ca 500 meter) väster om stationen. Norr och söder
om stationen består bebyggelsen mest av bostäder, villor i norr och flerbostadshus i söder. Bergåsa ligger centralare i förhållande till befolkningstyngdpunkten i Karlskrona tätort än centralstationen. Under en vardag gör 32
persontåg på Emmabodabanan uppehåll vid Bergåsa station.

2.4 Sysselsättning och arbetspendling
I regionen finns tre stora arbetsmarknader – Växjö, Kalmar och Karlskrona –
som tillsammans står för 88 % av regionens arbetstillfällen. I de tre residensstäderna är antalet arbetsplatser större än antalet förvärvsarbetande som är bosatta i kommunerna. Samtliga tre residensstäder har alltså en betydande inpendling, vilket illustreras i Figur 2-5. Dessa tre städer har de senaste decennierna
fått en alltmer dominerande roll för sysselsättningen i sydöstra Sverige.

16
Trivector Traffic

Sysselsatta per kommun och var dessa är
bosatta
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Växjö
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Lessebo

Emmaboda

Bor i samma kommun

Figur 2-5

5702
Nybro

Bor i annan kommun

Antal personer som arbetar i de sex kommunerna och hur många av dessa som är bosatta i
samma kommun eller annan kommun än arbetsplatsen. Källa: SCB

Sammantaget är Växjö den största arbetsmarknaden i regionen. Antalet arbetstillfällen i kommunen är ca 46 000, mer än 10 000 fler än i Kalmar (ca 34 000)
och Karlskrona (ca 31 000). Växjö är också den kommun som har störst
inpendling – mer än 10 000 personer som arbetar i Växjö är bosatta i en annan
kommun. Detta motsvarar 22 % av alla som arbetar i Växjö. I relation till
antalet arbetsplatser är dock inpendlingen större i Kalmar (25 %) och betydligt
större i de mindre orterna, exempelvis Emmaboda (31 %) och Lessebo (30 %).
Av de som arbetar i Karlskrona är endast 17 % bosatta i en annan kommun.
I Figur 2-6 visas hur stor del av de som är förvärvsarbetande och bosatta i
respektive kommun som arbetspendlar till en annan kommun. Värt att notera är
att antalet utpendlare från Kalmar kommun är nästan lika stort som antalet
utpendlare från Växjö, trots att Växjös befolkning är betydligt större än
Kalmars. Även Nybro, som befolkningsmässigt är betydligt mindre än de tre
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residensstäderna, har en betydande utpendling – endast 1 000 personer färre än
Karlskrona.

Bosatta per kommun och var dessa
arbetar
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Arbetar i samma kommun

Figur 2-6

5702
Nybro

Arbetar i annan kommun

Antal personer som är bosatta i de sex kommunerna och hur många av dessa som arbetar i
hemkommunen eller pendlar till en annan kommun

I relation till antalet personer som förvärvsarbetar är utpendlingen störst i Lessebo. Nästan hälften av de personer i Lessebo som förvärvsarbetar har sin
arbetsplats i en annan kommun, vilket främst kan förklaras av närheten till
Växjö. I övrigt är det endast Nybro kommun som har en större andel utpendlare
än inpendlare. Summeras antalet in- och utpendlare är det tydligt att Växjö och
Kalmar är de största start- eller målpunkterna för arbetspendlingen i regionen. I
Tabell 2-1 visas en summering av antalet in- och utpendlare i respektive
kommun.
Tabell 2-1 Antal in- och utpendlare till respektive kommun. Uppgifter från 2015. Källa: SCB
Kommun
Växjö

Antal inpendlare

Antal utpendlare

Totalt antal pendlare

10 128

6 809

16 937

Kalmar

8 594

6 454

15 048

Karlskrona

5 194

4 163

9 357
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Nybro
Lessebo
Emmaboda

1 852

3 196

5 048

798

1 678

2 476

1 388

991

2 379

I Tabell 2-2 redovisas arbetspendling till, från och inom stationsorterna i
Kronobergs län. Av tabellen framgår att endast Växjö har ett positivt
pendlingsnetto.
Tabell 2-2 Antal personer som bor och arbetar inom stationsorterna i Kronobergs län, samt antal personer som arbetspendlar in till och ut från dessa orter. Uppgifter om pendlingsmönstret i
Skruv saknas. Källa: SCB
Ort

Bor och arbetar i orten

Utpendlare

Inpendlare

23 311

7 963

14 269

Växjö
Åryd

28

327

53

Hovmantorp

310

1 113

177

Lessebo

438

599

593

I Tabell 2-3 redovisas från/till vilka tätorter arbetspendlingen som berör tätorterna längs järnvägen i Kronobergs län sker. De största pendlingsrelationerna är
Växjö – Hovmantorp (658 personer), Växjö – Kalmar (339 personer) och Hovmantorp – Lessebo (141 personer). Värt att notera är att mindre än 10 % av
arbetspendlingen till/från Växjö är kopplad till någon av de andra tätorterna
längs järnvägen. I de närliggande orterna Åryd och Hovmantorp är andelen av
pendlingen som sker inom stråket betydligt större (71 % respektive 66 %).

Lessebo

364

3

141

-

Skruv

23

0

10

40

-

Emmaboda

3

97

7

17

339

6

0

-

117

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

271

13

0

8

0

1

10

0

0

-

4

853

38

0

26

0

1

15

1

0

-

1

400

25

0

2

0

1

1

0

0

-

0

102

Totalt

108

Karlskrona

Bergåsa

-

Holmsjö

6

Vissefjärda

658

Kalmar

Hovmantorp

Smedby

-

Trekanten

261

Nybro

-

Åryd

Örsjö

Växjö

Skruv

Hovmantorp
Lessebo

Åryd

Växjö

Tabell 2-3 Från vilka orter i stråket in- och utpendlingen till/från Kronobergsorterna sker. Uppgifter om
pendling mellan tätorter i Blekinge och Kalmar län saknas. Källa: SCB

2.5 Förutsättningar för att resa idag
I följande avsnitt redogörs kortfattat dagens restider med bil och kollektivtrafik
mellan de befintliga och möjliga stationsorterna. Dessutom bedöms kollektivtrafikens attraktivitet i förhållande till bilen idag.
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Kollektivtrafik
I Tabell 2-4 redovisas dagens restider mellan alla tätorter i stråket med den
snabbaste kollektivtrafikförbindelsen i rusningstid. Av tabellen framgår att
restiden i en stor del av relationerna är max 60 minuter (58 %). I nästan hälften
av resrelationerna (45 %) är restiden kortare än 45 minuter. Observera att den
redovisade restiden endast beaktar åktiden i tåget/bussen samt eventuell
bytestid. Om den verkliga restiden från dörr till dörr beaktas, alltså inklusive
gångtid och väntetid vid hållplats/station, är det betydligt färre relationer som
hamnar inom attraktivt pendlingsavstånd.

Växjö

-

Åryd

22

-

Hovmantorp

16

52

-

Lessebo

22

40

6

-

Skruv

57

62

40

17

-

Emmaboda

34

77

19

13

42

-

Örsjö

88

140

72

66

87

12

-

Nybro

50

95

37

31

60

13

7

-

Trekanten

94

132

78

72

97

27

15

8

Smedby

98

127

81

75

92

33

20

14

5

-

Kalmar

64

111

53

47

76

29

28

16

13

20

-

Vissefjärda

48

92

32

26

57

8

39

27

56

62

43

-

Holmsjö

56

101

40

34

66

16

48

35

79

82

51

9

-

Bergåsa

79

125

63

57

90

39

72

59

103 106

74

33

24

-

Karlskrona

82

129

71

65

94

43

76

63

107 110

77

37

28

4

Karlskrona

Bergåsa

Holmsjö

Vissefjärda

Kalmar

Smedby

Trekanten

Nybro

Örsjö

Emmaboda

Skruv

Hovmantorp
Lessebo

Åryd

Växjö

Tabell 2-4 Kollektivtrafikrestider idag mellan järnvägsstationen/den mest centrala busshållplatsen i alla
orter i stråket. Restid för den snabbaste turen mellan kl. 06–08. Restider upp till 45 minuter
är grönmarkerade och 46–60 minuter gulmarkerade. Med restid avses här endast ombordtiden på kollektivtrafikfordonen samt bytestid. Källa: Resrobot

-

-

I Tabell 2-5 redovisas restiden med kollektivtrafik till de viktigaste arbetsmarknaderna i regionen om gångrestid och väntetid vid hållplats beaktas. Av
tabellen framgår att det endast är i ett fåtal resrelationer där restiden dörr till
dörr är mindre än en timme.
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Karlskrona

69

109 89 139 105 145 149 124 98 106 135 137
96

59

53

Kalmar

Örsjö

Kalmar

131 172 109 108 128 77

Karlskrona

149 190 127 126 128 98 139 118 153 141 127 87

39

-

Bergåsa

56

Holmsjö

Skruv

Vissefjärda

Lessebo

58

Smedby

Hovmantorp

Trekanten

Åryd

-

Nybro

Växjö
Växjö

Emmaboda

Tabell 2-5 Kollektivtrafikrestiden till de största arbetsmarknaderna i regionen, inklusive gångrestid32
och väntetid (halva turtätheten). Restider upp till 45 minuter är grönmarkarade och 46–60
minuter gulmarkerade.

94 101 111 116
72

17

-

Bil
I Tabell 2-6 redovisas bilrestider mellan tätorterna utmed järnvägen. I majoriteten av resrelationerna (51 %) är bilrestiden längre än kollektivtrafikrestiden.
Samtidigt är det en större andel av relationerna som har kortare restid än 60 minuter (74 %) och 45 minuter (53 %) än när kollektivtrafiken används.

Växjö

-

Åryd

15

-

Hovmantorp

22

15

-

Lessebo

29

23

10

-

Skruv

39

32

20

13

-

Emmaboda

51

44

31

24

18

-

Örsjö

53

46

33

26

24

16

-

Nybro

62

56

43

36

34

27

14

-

Trekanten

68

62

49

41

40

33

20

14

-

Smedby

73

66

54

46

44

38

25

19

8

-

Kalmar

83

76

63

56

54

47

34

28

16

12

-

Vissefjärda

59

52

38

31

25

12

24

34

41

41

48

-

Holmsjö

65

59

46

38

33

20

32

41

48

49

57

12

-

Bergåsa

86

85

71

64

59

46

58

67

67

65

72

38

27

-

Karlskrona

89

88

74

67

62

49

61

70

70

68

75

41

29

9

32

15 minuter vid resor till/från Växjö, Lessebo, Karlskrona och Kalmar. 10 minuter vid resor till/från
Hovmantorp, Emmaboda och Nybro. 5 minuter vid resor till/från Åryd, Skruv, Örsjö, Trekanten, Smedby,
Vissefjärda och Holmsjö

Karlskrona

Bergåsa

Holmsjö

Vissefjärda

Kalmar

Smedby

Trekanten

Nybro

Örsjö

Emmaboda

Skruv

Hovmantorp
Lessebo

Åryd

Växjö

Tabell 2-6 Bilrestid mellan järnvägsstationen/den mest centrala busshållplatsen i alla orten i stråket.
Källa: GoogleMaps reseplanerare

-
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Smedby

Karlskrona

Trekanten

37

44

54

66

68

77

83

88 103

74

80

101 109

Kalmar

103

91

78

71

69

62

49

43

31

27

-

63

72

87

95

Karlskrona

109 103

89

82

77

64

76

85

85

83

95

56

44

24

-

Bergåsa

Skruv

Holmsjö

Nybro

Vissefjärda

Örsjö

30

Kalmar

Åryd

-

Växjö

Hovmantorp
Lessebo

Växjö

Emmaboda

Tabell 2-7 Bilrestiderna till de största arbetsmarknaderna i regionen, inklusive parkeringstid (5 minuter i
alla relationer) och gångrestid (15 minuter mellan Växjö/Kalmar/Karlskrona och 10 minuter i
övriga relationer).

Restidskvot
I Tabell 2-8 visas redovisas dagens restidskvoter inklusive gångrestid, parkeringstid (bil) och väntetid (kollektivtrafik). Av tabellen framgår att restidskvoterna i en stor del av relationerna är låg (<1,5). Det ska dock poängteras att avstånden i regionen är relativt stora vilket innebär att 10 – 50 % längre kollektivtrafikrestid medför en stor restidsuppoffring. Undantaget Karlskrona – Bergåsa
finns ingen resrelation där kollektivtrafiken utgör ett snabbare alternativ än
bilen om hela resan beaktas.

Holmsjö

Bergåsa

1,3

2,0 1,4 1,7 1,7 1,2

1,3

1,3

1,3 1,3

1,9

1,2

2,0 1,4 1,7 1,4

1,5

1,4

1,3 1,3

Karlskrona

1,4

1,8

1,4

1,5

1,7

1,5

1,8 1,4 1,8 1,7 1,3

1,6

1,6

0,7

-

Karlskrona

Vissefjärda

2,0

1,5

Kalmar

Örsjö

1,6

1,4

Smedby

Emmaboda

1,5

1,9

Trekanten

Skruv

1,9

1,3

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Kalmar

Växjö

Åryd

Tabell 2-8 Restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, inklusive gångrestid, parkeringstid (bil) och väntetid (kollektivtrafik)

-

2.6 Resvanor idag
I följande avsnitt görs en kort sammanfattning av regioninvånarnas resor. Uppgifterna är, om inte annat anges, baserade på Trafikverkets stora
resvaneundersökning i sydöstra Sverige som genomfördes 2012.

Antal resor
Under en genomsnittlig veckodag genomför 80 % av befolkningen i Småland
och Blekinge minst en resa/förflyttning.33 I genomsnitt görs 2,3 förflyttningar
per person och dag vilket motsvarar ca 1,8 miljoner förflyttningar per dag i hela

33

Trafikverket, 2012, Resvanor i Sydöstra Sverige. Sydöstra Sverige avser Jönköpings län, Kalmar län,
Kronobergs län och Blekinge län
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regionen. Sammanlagt reser regionens invånare ca 33 miljoner km per dag,
varav ca 25 miljoner sker med bil som färdsätt.
Ungefär hälften av alla resor görs helt inom samma tätort och av dessa sker ungefär hälften inom någon av de fyra residensstäderna (Växjö, Kalmar,
Karlskrona eller Jönköping). Även vid resor mellan tätorter utgör
residensstäderna start- eller målpunkt vid merparten av resorna. Antalet resor
över länsgränser är relativt litet i Region Kronoberg, Region Kalmar och
Region Blekinge.

Resor till och från orter längs järnvägen
I Figur 2-7 har resorna mellan 31 orter34 som ligger längs med eller i närheten
av järnvägen fördelats ut på regionens vägnät. I figuren framträder ett relativt
stort resande längs stråket mellan Alvesta till Kalmar, men merparten av
resorna går endast längs delar av stråket.

Figur 2-7

Antal resor per vardagsdygn mellan orter som ligger utmed eller i närheten av järnvägarna i
sydöstra Sverige. Källa: RVU Sydöstra Sverige 2012. Bakgrundskarta: OpenStreetMap

Under en vardag görs ca 138 000 resor mellan de studerade orterna. Av dessa
inleds eller avslutas ca 110 000 (80 %) i Växjö, Kalmar eller Karlskrona. Bland
34

Alvesta tätort och omland, Moheda, Vislanda, Emmaboda tätort och omland, Kalmar tätort och omland,
Lindsdal, Smedby, Rinkabyholm, Ljungbyholm, Karlskrona tätort och omland, Lessebo tätort och omland,
Hovmantorp, Ljungby tätort och omland, Lagan, Mörbylånga tätort och omland, Färjestaden, Nybro tätort och
omland, Tingsryd tätort och omland, Torsås tätort och omland, Braås, Ingelstad, Lammhult, Rottne, Gemla,
Växjö tätort och omland, Åseda, Lenhovda

23
Trivector Traffic

övriga start- och målpunkter noteras relativt många resor till eller från Alvesta
och Nybro (ca 17 000 respektive ca 13 000 resor). Även Emmaboda utgör starteller målpunkt för ett betydande antal resor mellan tätorter per dag (8 000 resor
per dygn).
I tabellen nedan redovisas antal resor mellan stationsorter i stråket. Utöver i resrelationen Växjö – Kalmar sker relativt få resor över länsgränser. Resrelationer
med ett stort antal resor noteras främst residensstäderna och närliggande medelstora orter, exempelvis Växjö – Alvesta (10 900 resor per dygn), Växjö – Hovmantorp (2 800), Kalmar – Nybro (7 400) och Kalmar – Smedby (3 000). Dessutom är resandet Kalmar – Växjö relativt stort (4 200 resor per dygn).

Alvesta

Karlskrona

Kalmar

Smedby

Nybro

Emmaboda

Lessebo

Hovmantorp

Växjö

Alvesta

Tabell 2-9 Antal resor (i tusental) mellan tätorter (inkl. omland) per vardagsdygn. Färgmarkeringen indikerar hur stor resrelationen är i förhållande till övriga resrelationer. Källa: RVU Sydöstra
Sverige

x

Växjö

10,9

x

Hovmantorp

0,0

2,8

x

Lessebo

0,0

1,7

1,0

x
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Att resandet mellan orter till stor del berör Växjö, Kalmar eller Karlskrona blir
tydligt när resor till eller från dessa orter exkluderas från den tidigare
redovisade flödeskartan. I Figur 2-8 har antalet resor per dygn mellan
återstående 28 orter fördelats ut på regionens vägnät. Det återstående resandet
är generellt litet, endast i enstaka resrelationer där två medelstora orter ligger på
kort avstånd från varandra, exempelvis Hovmantorp – Lessebo och Emmaboda
– Nybro, görs totalt fler än ett par hundra resor per dygn.
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Figur 2-8

Antal resor per dygn mellan orter utmed längs eller i närheten av järnvägarna mellan Växjö
– Kalmar och Växjö – Karlskrona. I kartbilden är resor till eller från Växjö, Kalmar och
Karlskrona borträknade. Källa: RVU Sydöstra Sverige 2012. Bakgrundskarta:
OpenStreetMap

Färdmedelsval
Bil är med stor marginal det vanligast använda färdsättet vid resor inom
regionen. Under en genomsnittlig vardag används bil vid nästan 70 % av
resorna. Kollektivtrafik används vid ca 6 % av vardagsresorna vilket innebär en
mycket liten andel av de motoriserade resorna, endast ca 8 %. Tåg används vid
mindre än 20 % av alla kollektivtrafikresor och endast vid ca 1 % av alla resor
som görs under en vardag.
Sammantaget används kollektivtrafiken alltså i relativt liten utsträckning i regionen. Invånarna i åldern 16–24 år utgör dock ett undantag, bland dessa görs
kring 20 % av resorna med buss eller tåg. Även i denna åldersgrupp har dock
tåget en liten marknadsandel, ca 5 % av de motoriserade resorna och ca 15 %
av kollektivtrafikresorna.
I tabellen nedan visas hur stor andel av resorna som sker med bil, buss eller tåg
i de kommuner som återfinns längs de studerade stråken. Av tabellen framgår
att bilresandet är stort i samtliga orter och att kollektivtrafiken endast har en
betydande marknadsandel i Lessebo. Andelen av resorna som sker med tåg som
färdsätt är liten i alla kommuner. Tågets färdmedelsandel är störst i Emmaboda
och Lessebo, vilka är de två orter i regionen som har längst avstånd till närmsta
regionala centrum (residensstad).
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Tabell 2-10 Andelen bil-, buss- och tågresor i kommuner längs stråket. Källa: Trafikverket, 2012, Resvaneundersökning i Sydöstra Sverige
Ort

Andel bilresor

Andel bussresor

Antal tågresor

Alvesta

72 %

6%

2%

Växjö

61 %

5%

1%

Lessebo

59 %

11 %

3%

Emmaboda

75 %

1%

3%

Nybro

69 %

3%

2%

Kalmar

59 %

5%

1%

Karlskrona

67 %

7%

1%

Att kollektivtrafiken i stor utsträckning används av regionens yngre invånare
kan även konstateras genom att studera färdmedelsfördelning beroende på
resans ärende. I RVU Sydöstra Sverige definierades åtta ärenden och vid sju av
dessa är bil det överlägset vanligaste färdsättet. Resor till skola utgör det enda
undantaget, vid sådana resor används kollektivtrafik (38 %) i större
utsträckning än bil (26 %).

2.7 Resandestatistik
Någon samlad statistik för resandet mellan de olika orterna finns i dagsläget
inte att tillgå. För Öresundstågen finns på- och avstigandestatistik för alla
hållplatser (2016), för bussarna i Kronoberg finns påstigandet per hållplats
(2015) och för Krösatågen finns det totala påstigandet i stråken KarlskronaEmmaboda och Kalmar-Emmaboda (2016). Ett antal antaganden och
bearbetning av tillgänglig statistik har därför måst göras för att skatta resandet
mellan orterna, i syfte att räkna på effekter på resandet och trafikekonomin till
följd av olika alternativa trafikupplägg (se bilaga 1).
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3. Tågtrafikens nyttoeffekter

I följande avsnitt beskrivs ett antal möjliga nyttoeffekter som en förbättrad tågtrafik kan ge upphov till. Nyttoeffekterna beskrivs i första hand utifrån exempel
från andra delar av Sverige. I rapportens kapitel 6 appliceras sedan de
studerade parametrarna på Kronoberg och de trafikuppläggen som har
studerats i den här utredningen

3.1 Hur påverkar tågstationer orters och samhällens
utveckling?
Inom forskningsplattformen Mistra Urban Futures35 har bland annat stationers
roll för utveckling av mindre orter och dess omland studerats. En slutsats av det
arbete som har gjorts är att en stationsetablering är bra för orten och att
stationen i sig även kan medföra positiv ortsutveckling – även om den inte
utgör någon garanti för detta.
Med tågstationen tillgängliggörs orten för inpendling samtidigt som
möjligheten att pendla till andra orter förbättras. Även i orter som redan har god
tillgänglighet med andra färdsätt, exempelvis bil, innebär stationen en
förbättring då den erbjuder en bredare grupp människor, även exempelvis
ungdomar och körkortslösa, möjlighet att snabbt förflytta sig längre sträckor.
Räckvidden för daglig pendling kan också öka genom tågsatsningar, eftersom
tåg ofta är det snabbaste landtransportmedlet. Inom en given restid går det att
pendla på längre avstånd med tåg förutsatt att start- och målpunkter är
välbelägna i förhållande till stationerna.
En ny tågstation kan upplevas som ett stort värde för orten och dess omland och
kan inge framtidstro. En tågstation kan även medföra positiva ekonomiska
effekter för orten. Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) har
studerat tågstationers betydelse för fastighetspriser. De flesta studier som har
gjorts visar att närhet till tågstationer påverkar fastigheters värde, men att
effekterna varierar beroende på vilken typ av tågtrafik som stannar vid
stationen. Störst effekt på fastighetspriserna har noterats där tågtrafiken har
anpassats för arbetspendling, vilket bland annat innebär hög turtäthet och
attraktiva restider.

35

Mistra Urban Futures är en internationell plattform för forskning kring hållbar stadsutveckling
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Att stationen i sig inte garanterar positiv ortsutveckling har kunnat visas i forskningen inom Mistra Urban Futures; det finns gott om exempel på stationsorter
med svag utveckling. Bland faktorer som har avgörande betydelse för huruvida
stationen kan bidra till positiv utveckling kan nämnas:






Stationens lokalisering i förhållande till ortens befolkningstyngpunkt
Pendlingsavstånd till en större arbetsmarknad (helst mindre än 45 minuters restid)
Tågets transportkvalitet, bland annat turutbudet
Tågets restid i förhållande till bilens
Aktiv samhällsplanering från kommunen där stationen är lokaliserad

Invånare i mindre orter är generellt mer bilburna än invånarna i större städer.
Detta gäller även invånare som har flyttat från en större till en mindre stad. För
att tåget ska utgöra ett attraktivt alternativ till bil även i mindre orter där bil
traditionellt är det huvudsakliga transportmedlet krävs dels att ett hela-resanperspektiv beaktas vid stationslokalisering, kopplingar till andra trafikslag och
tågets trafikering. Vid nya stationer som lokaliseras i perifera lägen krävs att
kommunen aktivt arbetar med markanvändning och detaljplaner som gynnar
bebyggelseutveckling i anslutning till stationen. Att hela-resan-perspektivet
beaktas i kommunens och banhållarens samhällsplanering och i
kollektivtrafikhuvudmannens trafikupplägg blir än mer betydelsefullt i de orter
där avståndet till närmsta större arbetsmarknad är stort.

Exempel på hur tågsatsningar har påverkat befolkningsutvecklingen
Det finns många goda exempel på att orters befolkningsutveckling påverkats
positivt av tågsatsningar. Men som tidigare nämnts är viktiga förutsättningar ett
högt turutbud, attraktiva restider till stora arbetsmarknader och att kommunerna
följt upp tågsatsningarna med utbyggnader i stationsnära lägen.
Upptåget mellan Uppsala och Gävle öppnades 1991 och har sedan successivt
byggts ut efterhand som infrastrukturen förbättrats. I stråket finns 11 stationsorter36, som sedan 1990 ökat sin folkmängd med 7 %37. Övriga tätorter mellan
Uppsala och Gävle, som inte ligger längs järnvägen38, har bara ökat sin folkmängd med 2 %39. Befolkningsförändringarna är måttliga, men skillnaden i utvecklingstrend är markant.

36

Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Örbyhus, Tobo, Tierp, Mehedeby, Marma, Älvkarleby, Skutskär och Furuvik
Stationsorternas tätortsbefolkning mellan Uppsala och Gävle har ökat från 24 448 inv (1990) till 26 094 inv
(2015)
38 Bälinge, Lövstalöt, Björklinge, Alunda, Gimo, Österbybruk, Månkarbo, Söderfors, Harbo, Östervåla, Tärnsjö,
Karlsholmsbruk, Gårdskär och Hedesunda
39 Tätorterna utan station mellan Uppsala och Gävle har ökat från 22 789 inv (1990) till 23 235 inv (2015)
37
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I Östergötland har stationsorterna i stråket Norrköping-Linköping-Mjölby ökat
folkmängden med 7 % på 15 år40. I de tätorter i stråket som inte har tåguppehåll
har folkmängden istället minskat med 6 %41. Förändringarna är relativt
måttliga, men de olika utvecklingstrenderna är ändå tydliga.
I sydöstra Skåne finns fyra tätorter med cirka 1000 invånare mellan Ystad och
Simrishamn; Köpingebro42 och Gärsnäs43 ligger vid järnvägen, medan Borrby44
och Hammenhög45 är bussförsörjda. I stationsorterna har den genomsnittliga
folkökningen 2000–2015 varit +15 %, medan den i bussorterna varit +5 %.
Även här syns alltså en tydlig skillnad.
I mellersta Skåne ligger de två kommunhuvudorterna Höör och Hörby på
samma avstånd från de stora arbetsmarknaderna i Lund (3½ mil) och Malmö (5
mil). Fram till 1970 följdes befolkningsutvecklingen åt i de två tätorterna och
var då 4 200 invånare i respektive ort. I Hörby lades tågtrafiken ner i slutet av
1960-talet, medan den utvecklades i Höör, framför allt genom att Pågatågen
förlängdes dit 1987 och Öresundstågen 2001. Hörby har i gengäld fått
motorväg till Lund/Malmö med snabba expressbussar. Vägen från Höör är
ganska dålig med långa körtider. År 2010 hade folkmängden i Hörby ökat till
7 100 invånare (+70 %), medan den i Höör ökat till 7 900 invånare (+90 %)46.
Det indikerar att bra tågtrafik kan ha större betydelse för ortsutvecklingen än
bra väg och snabba bussresmöjligheter.
En jämförande studie mellan Höör och Hörby tyder på att även
fastighetspriserna påverkas positivt av väl utbyggd tågtrafik.47

3.2 Hur påverkar tågsatsningar kollektivtrafikresandet?
Tre exempel, ett från Östergötland och två i Skåne, används här för att illustrera
effekten på resandet av tågsatsningar med frekvent turutbud.
För Östergötland redovisas statistik från Östgötapendeln på sträckan Norrköping-Mjölby (se Figur 3-1). Utgångsnivån 1993 var 21 dubbelturer per vardag
och ca 1 miljon resor per år, för orterna Norrköping, Linköping, Mjölby, Boxholm och Tranås. Från och med juni 1995 tillkom uppehåll även på mellanstationerna Linghem, Vikingstad och Mantorp, och från 2009 även i Kimstad.
40

Aktuella stationstätorter är Kimstad, Linghem, Vikingstad och Mantorp. Städerna Norrköping, Linköping och
Mjölby ingår ej i beräkningen. Tätortsbefolkningen har ökat från 11 513 (2000) inv till 12 348 inv (2015).
41 Aktuella tätorter utan station är Norsholm, Gistad, Malmslätt, Sjögestad och Sya. Folkmängden har minskat
från 6 949 inv (2000) till 6 538 inv (2015).
42 Köpingebro har ökat från 1090 inv (2000) till 1254 inv (2015), d v s +15 %
43 Gärsnäs har ökat från 954 inv (2000) till 1094 inv), d v s +15 %
44 Borrby har ökat från 934 inv (2000) till 975 inv (2015), d v s +4 %
45 Hammenhög har ökat från 835 inv (2000) till 879 inv (2015), d v s +5 %.
46 Befolkningsuppgifter finns även för 2015, men eftersom flera tätorter runt Höör vuxit ihop 2010-2015, blir det
mer rättvisande att begränsa jämförelsetiden till 1970-2010.
47 Järnvägens påverkan på bostadsmarknaden – en komparativ studie av Höör och Hörby i Skåne län.
Uppsats inom fastighetsvetenskap av Towa Nilsson och Claudia Carlin, Malmö Högskola 2015.
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Från 2014 trafikerar Östgötapendeln dessutom stationerna i Skänninge och
Motala. Eftersom resandet endast finns för Östgötapendeln som helhet och
sträckan Mjölby-Skänninge-Motala utgör en separat ”gren” med ett turutbud
som skiljer sig från den andra grenen (Norrköping-Linköping-Mjölby) har
redovisningen begränsats till perioden 1993-2013.
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Figur 3-1

Antal dagliga dubbelturer, antal tågresor/inv och år

Antal årliga resor

Turutbudet har ökats huvudsakligen i två omgångar: 1995, från 21 till 32 dubbelturer per vardag, och 2004, till 44 dubbelturer per dag. I samband med ökningen av turutbudet och införandet av stopp på mindre stationer 1995 märks
en fördubbling av resandet, medan turutbudsökningen 2004 inte verkar ha gett
samma synbara effekt. Möjligen har den bidragit till att bibehålla en sedan tidigare inledd trend av ökat tågresande.

Dubbelturer per vardag

Tågresor per inv och år

Årligt påstigande, turutbud och tågresor per invånare och år med Östgötapendeln 1993 –
2013.

Det första jämförelseexemplet från Skåne avser utvecklingen i Billeberga48 i
västra Skåne från återöppnandet av stationen 1986 t o m 2016. Även här har
turutbudet ökats huvudsakligen i två omgångar: 1995, från 11 till 15
dubbelturer per dag, och 2006 till 19 dubbelturer per dag (se Figur 3-2). 2001
infördes fler stationer på banan vilket försämrade restidskvoten tåg/bil i
Billeberga från 0,5 till 0,7. År 2006 infördes strikt takttrafik med fasta minuttal
(timmestrafik).
Ökningen av resandet följer turutbudet relativt väl fram till och med 1994
(turutbudet ökar med 83 %, medan resandet fördubblas). 1995 ökar både
turutbudet och resandet, men medan turutbudet sedan ligger kvar kring 15
48

Billeberga tätort har 1 050 inv (2015)
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Figur 3-2

Tågresor/inv och år

Antal dagliga dubbelturer

Antal resor per vardag, antal tågresor/inv och år

dubbelturer per dag fram till 2005 så fortsätter resandet att öka med nästan 30
%. Denna utveck-ling blir ännu tydligare för perioden efter turutbudsökningen
2006, då turutbudet ligger kvar på den nya högre nivån, medan resandet ökar
med nästan 60 % till 2016. Detta indikerar att införandet av strikt takttrafik har
stor betydelse för den positiva resandeutvecklingen. Resandet ökar stort trots
den försämrade restidskvoten. Dock bör påpekas att tåget är snabbare än bilen
även efter restidsförlängningen för tågen. Befolkningsökningen är omkring 10
% för hela perioden 1986–2016, och kan därför bara förklara en mindre del av
resandeutvecklingen.

Dubbelturer per vardag

Av- och påstigande per vardag, turutbud och tågresor per invånare och år för Billeberga
station i Skåne 1986–2016.

Det andra skånska exemplet är Gärsnäs49 på Österlenbanan. Fram till 2002
trafikerades stationen av dieselmotorvagnar i gles trafik på en dålig banan.
Trenden för resandet var vikande. 2003 rustades banan upp och elektrifierades.
Samtidigt fördubblades turutbudet och det infördes genomgående trafik till
Malmö. Av Figur 3-3 framgår att resandet på stationen efter några år hade ökat
med en faktor fyra när turutbudet hade fördubblats. 2011 ökades turutbudet
ytterligare och strikt takttrafik med entimmesintervaller infördes. Därefter har
resandeutvecklingen åter skjutit fart. I Gärsnäs har restidskvoten sedan
banupprustningen 2003 legat runt 1,0, vilket visar att det går att få stora
resandeökningar trots att tåget inte är snabbare än bilen. Befolkningsökningen i
Gärsnäs har sedan millennieskiftet varit 15 % och kan således bara förklara en
liten del av det fem gånger större resandet. Tåg med hög frekvens och takttrafik
torde vara viktiga framgångsfaktorer.

49

Gärsnäs tätort har 1 094 inv (2015)
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Tågresor/inv och år

Dubbelturer per vardag

Av- och påstigande per vardag, turutbud och tågresor per invånare och år för Gärsnäs
station i Skåne 2000–2016.

Baserat på dessa tre exempel verkar det som om turutbudet behöver komma
upp i en viss nivå för att tåget ska utgöra ett tydligt resalternativ. När turutbudet
nått denna nivå (cirka 12–15 turer per riktning och dag) blir resandeökningen
betydligt större än turutbudsökningen, vilket kan ses i statistiken för Billeberga
från 1996 och framåt och i Gärsnäs från 2003. Turutbudet för Östgötapendeln
börjar på en högre nivå (21 dubbelturer per vardag, mot 6 i Billeberga och
Gärsnäs) och här framstår inte resandeökningen som lika tydligt större än
turutbudsökningen.
Slutsatsen är därför att turutbudet bör ligga på minst 12–15 turer per riktning
och dag (timmestrafik, åtminstone i högtrafik) för att tågresandet ska skjuta
fart. Under denna nivå fungerar tåget inte som ett reellt alternativ annat än för
dem som inte har tillgång till andra färdmedel. Utbudsökningar under denna
nivå verkar bara ge en resandeökning som ligger i samma nivå som
utbudsökningen.

3.3 Åtgärder för att förstärka effekten av nya tågstopp
I samband med 10 nya tågstopp med Krösatåg i mindre orter i norra Skåne och
södra Småland 2013/2014 genomfördes ett antal åtgärder för att marknadsföra
tåget och påverka färdmedelsvalet bland de boende i berörda orter. Effekterna
av de nya tågstoppen och marknadsförings- och påverkansåtgärderna har
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studerats genom en intervjustudie, genomförd av K2 och återges här i
sammandrag.50
En jämförelse av färdmedelsfördelningen före och efter de nya tågstoppen visar
att tågresandets andel ökat från omkring 2 procent, till 7 procent. Samtidigt
hade bussresandets andel minskat med 4 procentenheter. Kollektivresandet har
alltså ökat med 1 procentenhet. Bilresandet hade ökat marginellt medan gångoch cykelresandet minskat något. Det bör poängteras att utvärderingen gjordes
ganska nära efter omläggningen och att detta kan vara en förklaring till de små
ändringarna av färdmedelsval.
De marknadsförings- och påverkansåtgärder som genomförts bestod av postutskick, informationsskyltar vid utfarterna från orterna, en ”prova på tåget”kampanj, samt invigning av de nya stationerna. Invigningen och byggandet av
nya stationer uppmärksammades även i lokaltidningar och lokal-TV. K2:s
studie visar att de olika åtgärderna och kampanjerna uppmärksammats av en
majoritet av de tillfrågade boende i orterna.
Omkring 40 % av de tillfrågade i undersökningen svarade att de inte påverkats
alls av information och kampanjer om att välja tåget. Postutskick, skyltning vid
vägutfarter, ”prova på tåget” och lokala medias bevakning uppgavs av omkring
15 % av de tillfrågade ha haft stor eller ganska stor påverkan på valet att åka
tåg. För stationsinvigningen var andelen som inte påverkats alls lägre (36 %)
och andelen som påverkats i stor eller ganska stor utsträckning större (26 %).
I samband med Krösatågssatsningen Hässleholm – Växjö tillämpades två skilda
strategier avseende tågparallell busstrafik i Skåne och Kronobergs län. I Skåne
slopades i stort sett all tågparallell busstrafik, medan den bibehölls i Kronoberg.
Nettoökningen av kollektivresandet blev ungefär lika stor båda sidor länsgränsen. I Skåne blev det omfattande protester, vilket medfört att vissa turer senare återinrättats, dock med mycket blygsamt resande. I Kronoberg blev det
ingen negativ publicitet p g a bussneddragningar, men trafikekonomin har i
gengäld blivit mycket sämre. Efter ett år hade de nya skånska stationsorterna
fått 72 tågresor per invånare och år medan motsvarande värde i Kronoberg var
ca 25 tågresor per invånare och år.
Parallellt med öppnandet av ny tåg- och busstrafik i Umeå, med omgivande
region, genomfördes ett flertal aktiviteter för bland annat hållbart resande under
perioden 2010-2014. Uppföljningen av dessa aktiviteter resulterade i ett antal
lärdomar om hur man kan gå tillväga för att få fler att välja att resa hållbart.51
Förutom att se till att sprida informationen om alternativen till att resa med bil
till en bred publik och att se till att de kollektiva alternativen faktiskt är bra och
50

K2 Research 2015:1. Pågatåg nordost och Krösatåg. Tio nya järnvägsstationer i nordöstra Skåne och södra
Småland.
51 Trivector Traffic Rapport 2014:107. Utvärdering av projektet Green Citizens of Europe – Rapport 2010-2014.
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lätta att välja, så handlar det om att välja rätt budskap i sin kommunikation.
Informationen bör tydligt förmedla vad invånare och samhälle har att vinna på
mer hållbart resande och att öka den sociala motivationen för hållbart resande.
Människor är sociala varelser som interagerar med varandra och som vill agera
på ett sätt som accepteras av andra människor.
Den kanske viktigaste lärdomen handlar om att inspirera invånarna att prova
nya sätt att resa, eftersom resultaten visar att deltagarna i testaktiviteterna är
mer positiva än de som inte testat. Förmånliga prova på-kampanjer och låga
insteg för nya kollektivtrafikresenärer bör därför vara viktiga åtgärder för att
öka andelen positivt inställda till kollektivtrafiken, personer som sedan kan
bidra till att förändra inställningen till vad som är rimliga resvanor.
Kommunens roll är viktig för att tågsatsningar ska få full effekt, särskilt på
längre sikt. Genom översikts- och detaljplaner kan förutsättningar för
bebyggelseutveckling i stationsnära lägen skapas. Det är också viktigt med
goda GC-vägsanslutningar till stationen, väderskyddade cykelparkeringar där
cykeln kan låsas fast, tillräckliga pendlarparkeringar och trygghetsskapande
åtgärder på stationsområdet.

3.4 Samhällsnytta till följd av ökad tågtrafik
Ett sätt att skatta samhällsnyttan av en satsning på utökad tågtrafik är att studera
hur den ekonomiska tillväxten påverkas av en utökad arbetsmarknad.
En rapport framtagen av Svenska kommunförbundet och Temaplan visar att
den årliga tillväxten av lönesumman – ett mått på den samlade ekonomins
tillväxt, motsvarande ca 60 % av bruttoregionprodukten – under perioden 19872002 var mindre än 0,5 % i de minsta arbetsmarknaderna (upp till 10 000
invånare), medan den var större än 1,5 % i arbetsmarknader med 100 000500 000 invånare, se Figur 3-4. Skillnaderna i tillväxttakt arbetsmarknaderna
emellan förklaras till drygt 50 % av skillnader i invånarantal.52
Detta innebär att en regionförstoring på 10 % från 100 000 till 110 000
invånare, ger en ökning av den årliga tillväxttakten på omkring 2,5 %.

52

Svenska Kommunförbundet, 2004. Tillväxtens geografi.
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Figur 3-4

Lönesummans tillväxt 1987-2002 som funktion av arbetsmarknadsstorlek. Källa: Svenska
Kommunförbundet 2004.

3.5 Kollektivtrafikens betydelse för social hållbarhet
Social nytta uppstår när kollektivtrafik planeras och utformas så att den skapar
tillgång till det utbud och de aktiviteter människor vill nå, exempelvis arbete,
skola, service och fritidsaktiviteter. Social nytta uppstår även när kollektivtrafiken bidrar till att gemensamma rum skapas där sociala relationer mellan
personer i samma eller olika grupper utvecklas. I socioekonomiskt svaga
områden kan en satsning på kollektivtrafik signalera att området inte är
bortglömt vilket kan stärka framtidstron i området och relationen mellan
invånare och offentliga institutioner. Satsningen på BRT-linjen
Malmöexpressen, som går mellan stadsdelarna Rosengård och Västra Hamnen
via centrala Malmö, brukar lyftas fram som ett bra exempel på hur en
kollektivtrafiksatsning kan bidra till att lyfta socioekonomiska svaga områden
och ge dess invånare möjlighet att dra nytta av hela stadens utbud.
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I Figur 3-5 illustreras socioekonomiskt index53 i sydöstra Kronoberg. Ett högt
socioekonomiskt index (> 6) indikerar att området är socioekonomiskt svagt.
Av figuren framgår att Lessebo och Skruv tillhör de socioekonomiskt svagaste
områdena i Kronoberg medan stora delar av Växjö tätort och dess omland
tillhör de socioekonomiskt starkaste områdena i regionen. En satsning på
regionens tågtrafik, med nytt stationsuppehåll i Skruv, skulle alltså kunna bidra
till att lyfta de socioekonomiskt svagare delarna av regionen.

Figur 3-5

Socioekonomiskt index i sydöstra Kronoberg. Index>6 indikerar socioekonomiskt svaga
områden.

I ett samhälle där alla människor ges likvärdiga möjligheter, rättigheter och
skyldigheter behöver alla grupper inkluderas. Vid analys av sociala nyttor är
det därför viktigt att bedöma hur olika grupper gynnas och missgynnas av en
investering. En satsning på tågtrafiken kan bland annat leda till större
tillgänglighet för grupper som i mindre utsträckning har tillgång till körkort och
bil, vilket i Kronoberg är bland annat kvinnor och invånare i yngre (< 24 år)
och äldre (> 65 år) åldersgrupper54.

3.6 Miljöeffekter
Positiva miljöeffekter från kollektivtrafiksatsningar kommer från överflyttning
av resor och persontransportarbete (personkm) från bil till kollektivtrafik.
Erfarenheter på området visar att en begränsad del av resandeökningar med
kollektivtrafiken kommer från att bilister börjar åka kollektivt. I huvudsak kom53

Det socioekonomiska indexet är baserat på tre faktorer – andel förvärvsarbetande, andel med gymnasial
utbildning och andel med ekonomiskt bistånd. Varje geografiskt område tilldelas en poäng inom varje faktor. 1
poäng får de geografiska områden som tillhör de 20 % inom länet som har högst andel förvärvsarbetande,
högst andel med gymnasial utbildning och lägst andel med ekonomiskt bistånd. 3 poäng får de områden som
tillhör de 20 % inom länet som har lägst andel förvärvsarbetande, lägst andel med gymnasial utbildning och
högst andel med ekonomiskt bistånd. Summeringen innebär att alla områden får mellan 3 och 9 poäng.
54 Källa: Trafikverket, 2012, Resvaneundersökning i sydöstra Sverige
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mer istället resandeökningarna från gående och cyklister (på kortare sträckor)
och från kollektivtrafikresenärer som reser mer. Exempel visar dock att strategiska kollektivtrafiksatsningar, med en blandning av åtgärder för att öka
resandet och flytta över resor från bil till kollektivtrafik, kan leda till att
uppemot 40 % av ökningen av kollektivtrafikresandet kommer från tidigare
bilister.55
Utökad tågtrafik innebär även vissa negativa miljöeffekter i form av ökat buller
längs järnvägen, vilket endast i mycket begränsad omfattning kompenseras av
minskad bil- och busstrafik.

3.7 Trafiksäkerhet och folkhälsa
Risken att skadas i trafiken varierar kraftigt mellan olika färdmedel. I Tabell
3-1 redovisas hur många personer som i genomsnitt skadas per miljon personkilometer beroende på färdsätt. Av tabellen framgår att cykel och gång är
färdsätt som innebär stor absolut risk medan buss och tåg innebär minst risk.
Cyklisters och fotgängares relativt stora risk att drabbas av en trafikolycka ska
dock ställas i relation till hur långt en person i genomsnitt reser med de olika
färdsätten under en dag. Exempelvis är den genomsnittliga reslängden med bil
31 km per person vilket är 30 – 42 gånger längre än den genomsnittliga
reslängden med gång eller cykel och 8 – 11 gånger längre än den
genomsnittliga reslängden med tåg eller buss.
Tabell 3-1 Absolut och relativ risk att skadas i trafiken för olika färdmedel. Relativ risk är jämfört med
bil, som är satt till 1,00. Källa: Transportökonomisk Institutt, 1997, Trafiksikkerhetshåndbok
Färdsätt

Absolut risk att skadas per
miljon personkilometer*

Relativ risk

Reslängd per person
och dag (km)

Cykel

1,146

5,73

0,8

Fotgängare

0,826

4,13

1,0

Bilförare

0,200

1,00

Bil: 31,3

Bilpassagerare

0,174

0,87

Bil: 31,3

Buss

0,026

0,13

2,7

Tåg

0,026

0,13

7,7

*) Antal personer som skadas per miljoner personkilometer

I stort sett alla resor med bil och kollektivtrafik inleds och avslutas med en
promenad eller cykeltur till/från parkeringsplatsen eller hållplatsen. Dessa
anslutningsresor är dock generellt betydligt längre vid kollektivtrafikresor, i
synnerhet vid tågresor. Kollektivtrafikresor innebär alltså generellt en betydligt
mer aktiv transport och det finns ett tydligt samband mellan aktiv transport och
minskad risk att drabbas av övervikt och fetma med risk för följdsjukdomar.56

55

Holmberg, B., 2013. Ökad andel kollektivtrafik – hur? En kunskapssammanställning. Trafik och väg.
Institutionen för teknik och samhälle. Lunds tekniska Högskola. Bulletin 286.
56 Se bland annat Trafikverket och Trivector, 2012, Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt
– Kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter
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I Tabell 3-2 redovisas hur lång gång- och cykelresa en genomsnittlig bil-, bussoch tågresa ger upphov till i Sverige. Av tabellen framgår att en bussresa i
genomsnitt innebär mer än tre gånger så mycket aktiv mobilitet som en bilresa
och att en tågresa ger nästan sex gånger så mycket aktiv mobilitet som en
bilresa. En person som kör bil till och från arbetsplatsen kommer i genomsnitt
att gå och/eller cykla ungefär en halv kilometer i samband med arbetsresan. En
person som istället tar tåget till arbetsplatsen kommer i genomsnitt gå och/eller
cykla ungefär tre kilometer i samband med arbetsresan.
Tabell 3-2 Genomsnittlig längd på anslutningsresor med gång och cykel vid bil-, buss- och tågresor.
Källa: RVU Sverige, Stockholmsregionen exkluderad.
Färdsätt

Anslutande
cykelresa
Längd (meter)

Anslutande
gångresa
Längd (meter)

Aktiv transport
Längd (meter)

Aktiv transport,
relativt bilresor

Bil

13

255

268

1,0

Buss

75

761

836

3,1

Tåg

383

1 132

1 515

5,7
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4. Trafikering, resande och trafikekonomi

Analysen av jämförelsealternativet och de tre utredningsalternativen har
genomförts i två av varandra oberoende huvudsteg. I det första steget har
möjliga nya Krösatågsuppehåll i Brände udde och Bäckaslöv utvärderats
utifrån förväntad resandeutveckling. Därefter har jämförelsealternativet och de
tre utredningsalternativen utretts, med avseende på resande i ett antal utvalda
resrelationer. Eftersom tågresande generellt innebär längre gångavstånd till
och från hållplats än bussresande har en känslighetsanalys gjorts med
avseende på viktningen av gångtiden till och från hållplatser/stationer.
Målåret för jämförelsealternativet, liksom för samtliga utredningsalternativ,
har satts till 2025. Parametrar och studerade resrelationer redovisas i bilaga
1.

4.1 Nya stationer i Brände udde och Bäckaslöv
Ny station i Brände udde
Ett nytt Krösatåguppehåll i Brände udde, i syfte att förse universitets- och
verksamhetsområdet i östra Växjö, har utvärderats. Resandeeffekterna av ett
nytt uppehåll har beräknats med hjälp av två reserelationer57:



Lessebo-Brände udde, som representerar allt resande österifrån
Alvesta-Brände udde, som representerar allt resande västerifrån

Resuppoffringen idag (se bilaga 1) för Lessebo-Brände udde har beräknats till
121 minuter och för Alvesta – Brände udde till 95 minuter. Resan innebär då
tåg till Växjö C för byte till stadsbuss. Med Krösatåguppehåll i Brände udde
möjliggörs resor till Brände udde utan byte, men med en längre gångtid mellan
stationen i Brände udde och målpunkterna i området. Den beräknade
resuppoffringen med tåguppehåll i Brände udde blir något större än vad den är
idag, både för resor öster- och västerifrån.
Ett nytt tåguppehåll i Brände udde skulle alltså inte leda till ökat resande
till/från Brände udde. En känslighetsanalys, där gångtiden viktas lika högt som
åktiden (istället för dubbelt så högt, enligt vad Kol-Trast föreslår), ger en liten
beräknad resandeökning.
57

Reserelationerna Lessebo-Teleborg och Alvesta-Teleborg betraktas som representativa för ett större
resande då de antas spegla genomsnittliga reslängder. I dessa resrelationer beräknas de nya tåguppehållens
relativa påverkan på den totala restiden.
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Ny station i Bäckaslöv (Växjö V)
Även i Bäckaslöv, huvudsakligen ett verksamhetsområde väster om centrala
Växjö, har ett nytt tåguppehåll utvärderats på motsvarande sätt som för Brände
udde.
Idag innebär resor till Bäckaslöv tåg till Växjö C för byte till stadsbuss och
precis som för resandet till Brände udde möjliggör ett nytt tåguppehåll resor
med Krösatåg utan byte till Bäckaslöv. Dessutom bedöms ett nytt tåguppehåll
ge något kortare gångtid än vad som är fallet med dagens stadsbuss.
Detta innebär sammantaget en mindre restidsuppoffring för resor till/från Bäckaslöv och en beräknad resandeökning för Bäckaslövsområdet med 5-6 % till
följd av ett nytt tåguppehåll. Viktas gångtid lika högt som åktiden beräknas
resandeökningen istället till knappt 9 %.

Effekter på totalresandet
Hänsyn måste emellertid tas även till det övriga resandet till Växjö, som
påverkas negativt av fler tåguppehåll på vägen i form av en längre restid. Detta
resande är också betydligt större än resandet till Bäckaslöv och Brände udde.
Det dagliga av- och påstigandet på Växjö C är omkring 4 100 resor för tågen.
Detta resande beräknas minska med 0,5-1 % till följd av uppehåll i Bäckaslöv
och Brände udde. Tågresandet till och från Växjö C har här bedömts utgöra 85
% av det totala tågresandet till Växjö, medan 15 % har målpunkt i Bäckaslöv
eller Brände udde, dvs drygt 600 resor per dag.58
Med detta antagande skulle de nya tåguppehållen totalt sett ge en liten resandeminskning. Även om gångtiden viktas lika högt som åktiden blir resultatet bara
en mycket svag resandeökning.
Eftersom ett nytt tåguppehåll i Brände udde inte beräknas ge någon resandeökning till Brände udde (på grund av för långa gångavstånd mellan station och
målpunkter), kan man fråga sig hur tågresandet till Bäckaslöv skulle behöva se
ut i relation till tågresandet till Växjö C för att ett nytt uppehåll skulle ge ökat
resande totalt sett.
Med en fördubbling av andelen resor med Bäckaslöv som målpunkt (från 7,5 %
till 15 % av Växjöresandet) beräknas ett nytt tåguppehåll i Bäckaslöv ge en
resandeökning totalt sett. Det behöver dock motsvara mer än en fördubbling av

58

Helsingborg uppvisar likheter med utredningsalternativet i Växjö, eftersom där redan i nuläget finns en
station på vardera sidan om stadskärnan. Antagande om 15 % av resorna till Teleborg och Bäckaslöv har
gjorts med stöd i resandestatistiken för Helsingborg, där totalt omkring 28 500 dagliga tågresor görs, varav 88
% till Helsingborg C och totalt 12 % till stationerna Ramlösa och Maria söder respektive norr om Helsingborg
C.
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verksamheterna och målpunkterna i Bäckaslöv, vilket får anses vara en mycket
stor utveckling av området.59
För att ett nytt tåguppehåll i Brände udde ska ge en beräknad resandeökning
räcker det inte med att andelen resor med Brände udde som målpunkt ökar,
utan att området närmast det nya uppehållet utvecklas kraftigt för att minska det
genomsnittliga gångavståndet mellan tåget och målpunkterna i området.
Slutsatsen är att nya stationer i Brände udde och Bäckaslöv är svåra att
motivera från resandesynvinkel. Även om de skulle kunna byggas utan kostnad
för samhället är satsningarna mycket tveksamma. Dessa två stationer ingår
därför inte i den fortsatta analysen.

4.2 Dagens trafikupplägg
Tågtrafiken öster om Växjö går i nuläget i ungefär timmestrafik, men utan fasta
minuttal. I vissa tidslägen går SJ-tåg som bara delvis är taxemässigt
samordnade med Öresundstågen60. Emmaboda – Karlskrona går Krösatåg som
har anslutningar till SJ-tåg och Öresundståg i Emmaboda. Inte heller dessa
Krösatåg har konsekvent takttidtabell. Emmaboda-Kalmar går Krösatåg med 8
dubbelturer. Mot Kalmar har Krösatåg och Öresundståg en god tidsmässig
spridning, medan de oftast går med bara 10 minuters mellanrum i motsatt
riktning.
Nuvarande busstrafik i stråket öster om Växjö är utformat som ett komplett och
eget trafiksystem utan närmare samordning med Öresundstågen. Tidtabellerna
är oregelbundna och med varierande körvägar och många fotnoter.
Högre periodkortspris på tågen i Kronobergs län gör att resenärer i resrelationer
med både tåg och buss styrs över mot buss. De olika prisnivåerna gör det svårt
att ta bort bussturer som går parallellt med tågen.

4.3 Jämförelsealternativ (JA)
Jämförelsealternativet är dagens trafikupplägg, men med mer konsekvent
takttidtabell för både tåg och bussar, se bilaga 2. Öresundståg trafikerar
sträckan Växjö – Kalmar och Krösatåg sträckorna Emmaboda – Kalmar och
Emmaboda – Karlskrona, se Figur 4-1. Jämförelsealternativet innebär i stora
drag samma totala trafikproduktion i stråket som dagens trafikupplägg61.

59

Om verksamheter och målpunkter i centrala Växjö blir oförändrade räcker det med en fördubbling i
Bäckaslöv. Men om det sker en ökning i centrum, vilket torde vara troligt, behövs mer än en fördubbling i
Bäckaslöv.
60 Länstrafikbolagens periodkort gäller på SJ-tågen, men kontantbiljetter har ingen ömsesidig giltighet.
61 Tågtrafiken ökar något, medan busstrafiken minskar marginellt
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Figur 4-1

Dagens tågtrafikupplägg, vilket även gäller för jämförelsealternativet. Svart linje =
Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Trafikering
Tidskanaler för Öresundståg finns varje timme Växjö – Emmaboda – Kalmar. I
vissa av dessa tidslägen kan det gå SJ-tåg istället, vilka då förutsätts ha samordnad taxa med Öresundstågen. Det innebär en liten utökning av turutbudet
Växjö – Kalmar jämfört med nuläget.
Krösatågen Karlskrona – Emmaboda går varje timme och har i Emmaboda
anslutningar med Öresundståg mot både Kalmar och Karlskrona.
Krösatåg Emmaboda-Kalmar går med 8 dubbelturer per dag, det vill säga
varannantimmestrafik kl 06-20, liksom idag. Turerna har lagts i luckan mitt
emellan Öresundstågen.62

62

Jämför med nuläget, där K-tågen från Kalmar går bara 10 minuter efter Ö-tågen. I andra riktningen är de
bättre spridda.
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Bussturerna Växjö-Lessebo har lagts i timmestrafik med fasta minuttal mitt
emellan tågen, vilket sammantaget ger två resmöjligheter i timmen i stråket. I
högtrafik finns ytterligare bussturer.
Från Skruv och Kosta finns busstrafik som i Lessebo alltid har anslutning mot
Växjö. Tidtabellen är lagd så att anslutningarna är till/från busslinje 218
Lessebo-Växjö63. I högtrafik går bussturer till Skruv och Kosta en gång i
timmen, medan de går mer sporadiskt i låg- och mellantrafik. Växjö-Åryd
finns också en busstrafik som går en gång i timmen i högtrafik och glesare i
låg- och mellantrafiktid.
Busstrafiken omfattar en något minskad trafikproduktion jämfört med nuläget –
se bilaga 2.

Resandeutveckling
Till följd av en mer konsekvent takttidtabell och framför allt den generella
resandeutvecklingen till 2025 beräknas det totala resandet öka med omkring
440 000 årliga resor (+34 %) jämfört med idag. Samma taxa för regionbussar,
länståg och SJ-tåg skulle kunna ge ytterligare resandeökningar.

Trafikekonomi
Intäkterna ökar, till följd av ett ökat resande jämfört med idag, samtidigt som
kostnaderna för busstrafiken minskar något och kostnaderna för tågtrafiken
ökar. Dessutom väntas resandeutvecklingen leda till att ett behov av
multipelkopplade Öresundståg på sträckan Växjö-Kalmar, vilket innebär en
merkostnad på omkring 5,6 mkr/år.64 Totalt sett ger detta en genomsnittlig
kostnadstäckningsgrad på 73 %. Marginalkostnadstäckningen65 för genomförda
förändringar jämfört med idag hamnar på närmare 275 %. Den höga
marginalkostnadstäckningen i JA beror till största delen på en generell positiv
resandeutveckling (+25 % till år 2025), vilket ger ökade biljettintäkter med
drygt 20 mkr/år.

4.4 Utredningsalternativ 1A (UA1A)
Utredningsalternativ 1 bygger på att dagens Krösatågstrafik Emmaboda-Kalmar
förlängs hela vägen till Växjö. Här har ett antal underalternativ prövats, för att
se vilken effekt det har på resande och trafikekonomi:


63

Krösatågstrafik Växjö-Kalmar med 8 dubbelturer/dag och stopp endast i
Hovmantorp och Lessebo mellan Emmaboda och Växjö (UA1A).

Det skulle kunna övervägas att lägga bussarna till/från Kosta och Skruv så att de istället passar med
Öresundstågen i Lessebo, Det skulle ge något längre bytestider men i gengäld kortare åktider. I så fall får
busstidtabellerna till Skruv och Kosta förskjutas 30 minuter.
64 Med prognosticerad resandeökning beräknas en ytterligare tur M-L behöva dubbelkopplas jämfört med idag.
65 Marginalkostnadstäckningsgraden beräknas som tillkommande intäkter / tillkommande kostnader, och är ett
mått på hur den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden utvecklas till följd av föreslagna förändringar.
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Krösatågstrafik Växjö-Kalmar med 8 dubbelturer/dag och nya stopp i
Skruv och Åryd (UA1B).
Krösatågstrafik Växjö-Kalmar med 12 dubbelturer/dag och nya stopp i
Skruv och Åryd. Dessutom utökas busstrafiken Lessebo-Kosta till
timmestrafik i lågtrafik och halvtimmestrafik i högtrafik (UA1C).

I samtliga alternativ anpassas den tågparallella busstrafiken till tågtrafikutbudet,
så att busstrafiken så långt möjligt kompletterar tågtrafiken.

Trafikering

Figur 4-2

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 1A. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

I UA1A går Krösatåg på sträckan Emmaboda-Växjö med 8 dubbelturer/dag och
utan stopp i Skruv och Åryd, se Figur 4-2. Busstrafiken är densamma som i JA,
förutom en liten reduktion av den tågparallella busstrafiken Växjö-Lessebo.
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Resandeutveckling
Resandet ökar ca 18 000 årliga resor (+1 %) jämfört med JA, till följd av fler
tågavgångar i stråket Växjö-Kalmar.

Trafikekonomi
Den lilla resandeökningen ger små ökningar av biljettintäkterna, samtidigt som
den utökade tågtrafiken ger ökade kostnader. Marginalkostnadstäckningen är
knappt 12 % och den genomsnittliga kostnadstäckningen 70 %.

4.5 Utredningsalternativ 1B (UA1B)
Trafikering
Utredningsalternativ 1B är identiskt med UA1A, förutom att Krösatågen nu
även gör uppehåll i Skruv och Åryd (se Figur 4-3), samtidigt som busstrafiken
Skruv-Lessebo helt ersätts av tåg och busstrafiken Åryd-Växjö reduceras
kraftigt. De två nya uppehållen jämfört med UA1A ger något längre restider för
resrelationer som inte går till/från Skruv eller Åryd.
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Figur 4-3

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 1B och C. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Resandeutveckling
Som väntat leder tågförbindelser till Skruv och Åryd till resandeökningar
främst i form av resor till och från dessa orter. Totalt beräknas resandet öka
med 44 000 resor per år (+2 %), jämfört med JA.

Trafikekonomi
Precis som i UA1A är intäkterna från ökat resande små, men den reducerade
busstrafiken ger minskade kostnader och en marginalkostnadstäckning på 38
%, samt en genomsnittlig kostnadstäckning på 72 %.

4.6 Utredningsalternativ 1C (UA1C)
Utredningsalternativ 1C har utretts med två underalternativ: Måttlig reduktion
av busstrafiken respektive stor reduktion av busstrafiken, till följd av utökad
tågtrafik, se bilaga 2.
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Trafikering
I utredningsalternativ 1C finns ny Krösatågstrafik på sträckan VäxjöEmmaboda, vilket ger möjlighet till resor med Krösatåg utan byte VäxjöKalmar samt nya tåguppehåll i Åryd och Skruv, se Figur 4-3.
Precis som i jämförelsealternativet går Öresundstågen i timmestrafik och nu
också Krösatåg med 12 dubbelturer per dag istället för 8, på hela sträckan
Växjö-Kalmar. Mellan Emmaboda och Karlskrona går Krösatågen i
timmestrafik och får samma goda anslutningar i Emmaboda som i
jämförelsealternativet. Busstrafiken mellan Åryd och Växjö ersätts helt av
Krösatåg, medan busstrafiken Lessebo-Hovmantorp-Furuby-Växjö reduceras
från 20 i JA till 6 dubbelturer per dag. Resurser flyttas istället över till bussarna
Kosta-Lessebo, som går i timmestrafik i låg- och mellantrafik och i
halvtimmestrafik i högtrafik. Det blir bra anslutningar till tågen i båda
riktningar i Lessebo och bussarna till/från Kosta kan merutnyttjas som
matartrafik till/från tåget inom Lessebo tätort.
I underalternativet med stor bussreduktion tas all busstrafik förutom 1 daglig
dubbeltur (gymnasietur) bort på sträckan Furuby-Hovmantorp-Lessebo, medan
det fortsatt går 6 dubbelturer per dag på sträckan Växjö-Furuby.

Resandeutveckling
Den beräknade resandeutvecklingen till följd av detta trafikupplägg ger totalt
65 000 (+4 %) fler årliga resor än jämförelsealternativet. Resandet till/från
Skruv ökar, liksom till/från Kosta och i stråket Emmaboda-Kalmar som får
tätare tågtrafik med fasta minuttal. Skillnaderna mellan de olika
underalternativen för reduktion av busstrafiken är mycket liten.

Trafikekonomi
Intäkterna ökar något med de tillkommande resorna jämfört med jämförelsealternativet. Samtidigt gör den utökade tågtrafiken med Krösatåg på sträckan
Emmaboda – Växjö, liksom utökad busstrafik Lessebo – Kosta, att kostnaderna
ökar, se Tabell 4-1. Marginalkostnadstäckningen blir som bäst knappt 12 %, i
alternativet med stor reduktion av busstrafiken. Den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden sjunker därför till ca 65 %.

4.7 Utredningsalternativ 2 (UA2)
Utredningsalternativ 2 har utretts med samma två underalternativ avseende
busstrafiken som UA1C.

Trafikering
Skillnaden mellan UA1C och UA2 består i att UA2 innehåller Öresundstågstrafik på sträckan Emmaboda – Karlskrona i direkttrafik utan uppehåll.
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Turutbudet kompletteras med Krösatåg (12 dubbelturer) som fördubblar
resmöjligheterna i högtrafik och bibehåller tågresmöjligheterna till de mindre
orterna på sträckan. Dessa turer kopplas ihop med Krösatågen mot Växjö så att
det blir resmöjligheter utan byten Växjö – Karlskrona istället för Växjö –
Kalmar som i UA166, se Figur 4-4. Emmaboda blir en knutpunkt som minut 30
angörs av Öresundståg i alla tre riktningarna och minut 00 angörs av Krösatåg
på motsvarande sätt.
I hela trafiksystemet öster om Växjö går Öresundstågen i timmestrafik.
Krösatågen med 12 dubbelturer per dag, vilket innebär timmestrafik i högtrafik
och varannantimmestrafik i lågtrafik.

Figur 4-4

66

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 2. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Dock bibehålls de direkta Öresundstågen Växjö – Kalmar

48
Trivector Traffic

Resandeutveckling
Det totala resandet ökar med drygt 77 000 resor jämfört med JA (+4 %). De
största ökningarna jämfört med JA och UA1 sker i resrelationerna Kalmar –
Karlskrona och Emmaboda – Karlskrona. Liksom i UA1C är skillnaderna i resande mellan de olika alternativen för busstrafikens reduktion försumbara.

Trafikekonomi
Intäkterna ökar något jämfört med både JA och UA1C, samtidigt som kostnaderna ökar ännu mer, vilket ger sämre marginalkostnadstäckning än UA1C (9
%, med stor reduktion av busstrafiken). Den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden sjunker till 60 %.

4.8 Utredningsalternativ 3 (UA3)
Utredningsalternativ 3 har samma principiella trafikupplägg som UA2, med
skillnaden att Öresundstågsuppehållen i Hovmantorp och Lessebo försvinner
och istället ersätts av en mer omfattande busstrafik, se Figur 4-5.
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Figur 4-5

Tågtrafikupplägg i utredningsalternativ 3. Svart linje = Öresundståg, Röd linje = Krösatåg.

Trafikering
Tågen trafikerar systemet precis som UA2 (med undantag för ovan nämnda
borttagna uppehåll), det vill säga timmestrafik med Öresundståg och 12
dubbelturer per dag med Krösatåg. Öresundståguppehållen i Hovmantorp och
Lessebo ersätts av Krösatåg samt av bussar i timmestrafik Lessebo –
Hovmantorp – Furuby – Växjö.
De borttagna uppehållen gör att genomresor med Öresundståg Kalmar – Växjö
och Kalmar – Skåne snabbas upp något, samtidigt som resor Växjö – Lessebo
och Växjö – Hovmantorp blir något långsammare.

Resandeutveckling
Resandet ökar totalt sett med 70 000 årliga resor (+4 %) jämfört med JA, det
vill säga emellan UA1C och UA2.
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Trafikekonomi
UA3 ger störst ökning av biljettintäkterna, bland annat tack vare att långväga
resor med Öresundståg gynnas framför de kortare resorna till/från Lessebo och
Hovmantorp. Den utökade busstrafiken gör dock att alternativet också har de
högsta kostnaderna, vilket ger den lägsta marginalkostnadstäckningen (9 %).
Därmed sjunker den genomsnittliga kostnadstäckningsgraden till 58 %, se
Tabell 4-1.

4.9 Sammanställning
Samtliga studerade utredningsalternativ ger små ökningar av antalet resor och
därmed biljettintäkter, samtidigt som den utökade tågtrafiken beräknas ge kraftigt ökade kostnader. Totalt ger detta en marginalkostnadstäckning som i bästa
fall hamnar på drygt 38 % (i UA1B).
Tabell 4-1 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg. OBS! För UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av
busstrafiken. Negativa värden är rödmarkerade. Beloppen avser absoluta tal (alltså ej
jämfört med Nuläge eller JA).
Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Totalt resande (milj)

1,343

1,782

1,800

1,826

1,847

1,859

1,852

Biljettintäkter (mkr)

82,1

107,1

107,9

108,5

109,7

110,7

111,3

Kostnader för tågtrafik, samt busstrafik (mkr)

137,6

146,7

153,4

150,2

168,7

184,8

193,1

Ekonomiskt resultat
(mkr)

-55,4

-39,5

-45,5

-41,7

-59,0

-74,1

-81,8

274%

12%

38%

12%

9%

9%

73%

70%

72%

65%

60%

58%

Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig
kostnadstäckning

60%

Om Kronobergs del i resande, intäkter och kostnader särredovisas, erhålls en
något annorlunda bild. Den genomsnittliga kostnadstäckningen i utredningsalternativen varierar mellan 70 och 90 %. Fortfarande är UA1B det bästa
alternativet, med en genomsnittlig kostnadstäckning på 89 % och en marginalkostnadstäckning på 52 % jämfört med JA, se Tabell 4-2.

Tabell 4-2 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg, särredovisning för Kronoberg. OBS! För UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av busstrafiken. Negativa värden är rödmarkerade. Beloppen
avser absoluta tal (alltså ej jämfört med Nuläge eller JA).

Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3
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Totalt resande (milj.)
i Kronoberg)

0,815

1,094

1,112

1,138

1,148

1,147

1,140

Biljettintäkter (mkr)

34,8

45,4

45,9

46,5

47,1

47,1

47,2

Kostnader för tågtrafik, samt busstrafik i Kronobergs
län (mkr)

47,7

50,2

55,5

52,3

59,0

60,7

67,4

-12,9

-4,8

-9,6

-5,9

-12,0

-13,6

-20,1

423%

11%

52%

19%

16%

11%

90%

83%

89%

80%

78%

70%

Ekonomiskt resultat
(mkr)
Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig
kostnadstäckning

73%

4.10 Känslighetsanalys
För att pröva de framräknade resultatens robusthet har en känslighetsanalys
genomförts, där två av de ingående variablerna har ändrats.
Till att börja med har gångtiden viktats med 1 istället för som ovan 2, vilket
innebär att gångtiden till och från stationer och hållplatser inte skulle ses som
en större uppoffring för resenärerna än tiden ombord på tåg och bussar. Syftet
med detta är för att studera vilken betydelse det har att busstrafik i utredningsalternativen ersatts av tågtrafik, med stationer på längre genomsnittligt avstånd
från start- och målpunkter än befintliga busshållplatser.
Att vikta gångtiden lika lågt som åktiden (i verkligheten motsvarat av att männis-kor inte skulle ha mer emot långa gångavstånd till hållplatser än långa
åktider med bussar och tåg) skulle ge något bättre resultat för
utredningsalternativen. Fortfarande ger UA1B det bästa ekonomiska resultatet
(72 % genomsnittlig kost-nadstäckning) och UA2 det bästa resultatet med
avseende på antal resor (+6 %).
Därefter har effekten av en kraftigt ökad utbyggnad av de nya stationsorterna
Skruv och Åryd studerats, för att undersöka hur kommunerna kan använda
planeringen för att påverka resandet genom en ökad befolkning i orter på
pendlingsavstånd från i första hand Växjö.
Att anta en ökad befolkning (och samma per capita-resande som i JA och alla
UA) i Skruv och Åryd, till följd av en stationsorienterad planering bekräftar
tidigare beräknade resultat. En tredubbling av befolkningen i Skruv och Åryd
ger 84 % genomsnittlig kostnadstäckning i UA1B (jämfört med 72 % i UA1B
utan utbyggnad i Åryd och Skruv).
Att vikta gångtiden lika högt som åktiden och samtidigt anta en kraftig
befolkningsutveckling i Skruv och Åryd ger 84 % genomsnittlig kostnadstäckning i UA1B, se Tabell 4-3.
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Tabell 4-3 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg, enligt känslighetsanalysens antaganden. OBS! För UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av busstrafiken. Beloppen avser absoluta tal (alltså ej
jämfört med Nuläge eller JA).

Nuläge

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Totalt resande (milj)

1,343

2,140

2,164

2,231

2,288

2,306

2,276

Biljettintäkter (mkr)

82,1

123,7

127,7

125,8

128,0

129,4

129,8

Kostnader (mkr)

137,6

146,7

153,4

150,2

168,7

184,8

193,1

Ekonomiskt resultat (mkr)

-55,4

-23,0

-28,7

-24,4

-40,7

-55,3

-63,3

456%

16%

59%

20%

15%

13%

84%

81%

84%

76%

70%

67%

Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig kostnadstäckning

60%

Slutsatsen av genomförda trafikekonomiska utvärderingar av trafikuppläggen är
att trafikekonomin fortsatt är bäst i UA1B, där Krösatågen går med 8 dubbelturer/dag längs hela sträckan Växjö-Kalmar, med uppehåll i Skruv och Åryd.
Detta utredningsalternativ är jämförbart med JA, avseende trafikekonomin. Om
Krösatåg ska trafikera sträckan Emmaboda-Växjö bör de alltså göra uppehåll
även i Skruv och Åryd, samtidigt som busstrafiken till dessa orter reduceras.
En särredovisning av känslighetsanalysens resultat för Kronobergs del ger en
beräknad vinst för trafikuppläggen i JA och UA1B och i övriga alternativ en
genomsnittlig kostnadstäckning på 80-95 %, se Tabell 4-4.
Tabell 4-4 Sammanställning av effekter på resande och trafikekonomi av studerade alternativa trafikupplägg, enligt känslighetsanalysens antaganden. Särredovisning för Kronoberg. OBS! För
UA1C och UA2 redovisas endast alternativen med stor reduktion av busstrafiken. Beloppen
avser absoluta tal (alltså ej jämfört med Nuläge eller JA).

Nuläge
Totalt resande (milj) i
Kronoberg

JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

0,815

1,354

1,378

1,444

1,489

1,488

1,459

Biljettintäkter (mkr)

34,8

52,8

53,5

54,4

55,9

55,8

55,6

Kostnader för tågtrafik, samt busstrafik i Kronobergs
län (mkr)

47,7

50,2

55,5

52,3

59,0

59,0

67,4

-12,9

2,6

-2,0

2,0

-3,2

-3,2

-11,8

719%

14%

74%

35%

35%

17%

105%

96%

104%

95%

95%

83%

Ekonomiskt resultat
(mkr)
Marginalkostnadstäckning
Genomsnittlig
kostnadstäckning

73%
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5. Infrastrukturbehov och investeringar

I figurerna nedan visas bangrafik för dagens banor mellan Kalmar/Karlskrona
och Växjö.

Figur 5-1

Bangrafik Kalmar C – Växjö
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Figur 5-2

Bangrafik Karlskrona C – Emmaboda

I följande avsnitt redovisas schablonkostnader för nybyggnation av stationer
med eller utan mötesspår. Dessutom görs en uppskattning av
investeringskostnader för infrastrukturen som krävs för att realisera JA, UA1A,
UA1B, UA1C, UA2 och UA3.
Det bör framhållas att utökad tågtrafik innebär att man hamnar nära banans
kapacitetsgräns. En körbar tidtabell kan åstadkommas med nedan föreslagna
investeringar, men det kan inte uteslutas att ökad störningskänslighet innebär en
försämrad punktlighet för befintliga tåg. Eventuellt krävs fler mötesstationer.
Eftersom de nuvarande och planerade mötesstationerna är relativt jämnt
fördelade rör det sig i så fall om 4-5 nya mötesstationer Växjö – Emmaboda, d
v s en ny mötesstation mellan varje befintlig.67 Det behövs fördjupade
kapacitetsanalyser innan eventuellt beslut fattas om utökad tågtrafik.

5.1 Investeringskostnader vid nybyggnation av en station
I Tabell 5-1 beskrivs ungefärlig investeringskostnad vid nybyggnation av en
station68. Vilken lösning som lämpar sig bäst beror på förutsättningarna i
respektive ort. Om det är möjligt att nyttja befintligt mötesspår eller
planskildhet kan det gå med en billigare lösning. Anledningen till att samtliga
kostnader är angivna i ett intervall beror på olika förutsättningar och standarder
ger olika kostnader. Ett mötesspår bedöms kosta 80–100 mkr, medan en
enkelplattform beräknas till 15–25 mkr. Skillnaden i kostnad för en plattform
kan t.ex. vara om det behöver flyttas kontaktledningsbryggor eller ej.
67

Möjligen kan Hovmantorp-Lessebo undantas, eftersom det är den kortaste delsträckan. I så fall räcker det
med 4 ytterligare mötesstationer på sträckan, d v s ytterligare ca 360 mkr. Annars blir det ytterligare ca 450
mkr.
68 Källa: Västtågsutredningen, Västra Götalandsregionen, 2017
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Tabell 5-1 Ungefärlig investeringskostnad för olika åtgärder, plattformar, mötesspår och förbigångsspår (mkr). Källa: Västtågsutredningen, Västra Götalandsregionen 2017.
Befintlig
infrastruktur

Nya plattformar Ny gångförbindelse
till plattform

Total
kostnad
(mkr)

Dubbelspår max 160
km/h

Plattformar
vid huvudspår
30–40 mkr

Planskild
25–35 mkr

55–75

Dubbelspår >160 km/h
alternativ 1

Plattformar
vid huvudspår
30–40 mkr

Planskild
25–35 mkr

55–75

Plattformar vid
förbigångsspår
30–40 mkr

Planskild
30–50 mkr

220–290

Plattform
vid huvudspår
15–25 mkr

Krävs ej

Mittförlagd
plattform
25–60 mkr

Korsning i plan
5–10 mkr

Sidoplattformar
30–40 mkr

Alt A: Planskild
25–35 mkr

Dubbelspår >160 km/h
alternativ 2

Förklarande skiss Nya sidospår
(rött=nytt)

2 förbigångsspår
160–200 mkr

Enkelspår utan mötesspår

Enkelspår och
mötesspår

Enkelspår och
mötesspår

15–25

30–7069

Alt A:
55–75

Alt B: Korsning i
plan 5–10 mkr
Alt B:
35–50
Enkelspår
(av kapacitetsskäl
kommer det att krävas
mötesspår)
alternativ 1

Enkelspår
(av kapacitetsskäl
kommer det att krävas
mötesspår)
alternativ 2
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Nytt mötesspår
80–100 mkr

Nytt mötesspår
80–100 mkr

Mittförlagd
plattform vid
nytt mötesspår
25–35 mkr

Plattformar vid
nytt mötesspår
30–40 mkr

Den övre delen av spannet inkluderar att det krävs att spåret vidgas/flyttas.

Alt A: Planskild
20–30 mkr

Alt A:
125-165

Alt B: Korsning i
plan 5–10 mkr
Alt B:
110-145
Alt A: Planskild
25–35 mkr
Alt B Korsning i
plan 5–10 mkr

Alt A:
135-175
Alt B:
115-150
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5.2 Investeringskostnader i JA
Beslutat mötesspår i Skruv inklusive planskild plattformsförbindelse.
Därutöver behövs en ny lång mötesstation i Madesjö70 (ca 3 km v om Nybro, ca
90 mkr) för att kunna köra långa godståg dagtid. Dessutom ger det
förutsättningar för att Krösatåg ska kunna läggas mitt emellan Öresundstågen, d
v s med bättre spridning än idag från Kalmar. Nybro har inte har full längd på
mötesspåret.
Dessutom behöver det kompletteras med en plattform71 inkl plattformsförbindelse72 i Örsjö (45 mkr) för ökad robusthet.
Summa: Ca 135 mkr samt beslutat mötesspår i Skruv.

5.3 Investeringskostnader i UA1A
Samma investeringskostnader som i JA behövs samt förlängning av mötesstationen i Åryd (30 mkr73) för att kunna hantera möten mellan fullängds
godståg alternativt möten mellan fullängds godståg och Krösatåg. Summa: Ca
165 mkr samt beslutat mötesspår med planskildhet i Skruv.

5.4 Investeringskostnader i UA1B och UA1C
Samma som i UA1A samt plattformar74 i Åryd (35 mkr) och Skruv (30 mkr). I
Åryd inkl plattformsförbindelser75 (30 mkr). Att bygga endast en plattform på
någon av stationerna skulle ge stor störningskänslighet. I Åryd är det inte
möjligt i UA1C, eftersom där är systemmöten mellan Krösatåg. Utnyttjande av
befintliga vägövergångar istället för planskildheter innebär stora
trafiksäkerhetsrisker och kan inte rekommenderas.
Summa investeringskostnad: Ca 260 mkr samt beslutat mötesspår i Skruv.

5.5 Investeringskostnader i UA2
Samma som i UA1B / UA1C samt en ny mötesstation76 i Torskors (ca 10 km s
om Spjutsbygd, ca 80 mkr). Summa investeringskostnad: Ca 340 mkr.

70

En ny lång mötesstation kostar 80 – 100 mkr
En enkelsidig plattform kostar 15-25 mkr
72 En planskild plattformsförbindelse kostar 20-30 mkr
73 Förlängning av befintlig mötesstation bedöms kosta 20-40 mkr
74 2 st sidoplattformar kostar 30-40 mkr vardera i Åryd och Skruv. I Åryd antas genomsnittlig kostnad (35 mkr)
och i Åryd lägre kostnad (30 mkr) p g a förberedelser vid mötesspårsbygget.
75 En planskildhet i Åryd kostar 25-35 mkr. I Skruv byggs en planskildhet i samband med mötesspåret.
76 En ny fullängds mötesstation kostar 80-100 mkr. Om det skulle räcka med en kort mötesstation reduceras
kostnaden till 60-80 mkr. Här räknas med en kostnad mitt emellan = 80 mkr.
71
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5.6 Investeringskostnader i UA3
Samma som i UA2. Total investeringskostnad: Ca 340 mkr.
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6. Utvärdering

I följande avsnitt utvärderas de olika alternativen (JA, samt UA1, UA2 och
UA3). Utvärderingen görs utifrån följande parametrar:









Ortsutveckling och regionala effekter
Resandeutveckling
Fysiska förutsättningar
Miljöeffekter
Restidseffekter
Ekonomi
Folkhälsa
Vilka trafikupplägg leder till positiv regional utveckling?

6.1 Regionala effekter och ortsutveckling
De regionala effekterna har här utvärderats med hjälp av en skattning av hur
mycket den ekonomiska tillväxten påverkas i Växjö med omgivande arbetsmarknad. Eftersom arbetsmarknaderna runt Växjö, Kalmar och Karlskrona
överlappar varandra har här enbart effekterna för Växjös del beräknats, för att
undvika att samma effekter räknas hem i fler än en arbetsmarknad. Växjös
arbetsmarknad har här definierats som den befolkning som når Växjö inom 45
minuter – se Figur 6-1 som illustrerar kollektivtrafikens täckning. I renodlade
bussrelationer har biltrafiken en större täckning, medan kollektivtrafiken ofta
har större täckning där det finns tåg. Ny regionaltågstrafik kan således
förväntas innebära en förbättrad regional tillgänglighet.
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Figur 6-1

Kollektivtrafiktäckning inom 45 minuters restid från Växjö station. Källa: Norrlandsresan.77

Området i figuren stämmer relativt väl med SCB:s kommunbaserade definition
av Växjös arbetsmarknad: Växjö, Tingsryd, Alvesta, Lessebo och Uppvidinge
kommuner.78 Tillsammans har dessa kommuner omkring 140 000 invånare, vilket är drygt 70 % av den samlade befolkningen i Kronobergs län.79 Den
samlade bruttoregionprodukten i Kronobergs läns var år 2015 74,5 miljarder
kronor.80 Växjös arbetsmarknads BRP bör alltså uppgå till omkring 52,2
miljarder kronor (0,7*74,5), varav 31,3 miljarder kronor utgörs av lönesumman
(60 % av BRP).
Dessa värden har, tillsammans med sambandet mellan arbetsmarknadsstorlek
och ekonomisk tillväxt i kapitel 3.4, använts som indata för att översiktligt beräkna samhällsnyttor av de olika trafikuppläggen.

JA och UA1A – dagens tågtrafik
Jämförelsealternativet, liksom utredningsalternativ 1A är detsamma som
dagens trafik med avseende på tågtrafikens och kollektivtrafikens geografiska
täckningsgrad i stråket Växjö – Kalmar, vilket gör att det inte leder till någon
utökad arbetsmarknad eller större tillväxteffekter för Växjös arbetsmarknad.
77

78

Norrlandsresan: http://reseplanerare.norrlandsresan.se/bin/query.exe/sn?L=vs_norrlandsresan&ujm=
1&mapType=REACH. [2017-09-14].

SCB, 2015. Lokala arbetsmarknader. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistikrams/produktrelaterat/Fordjupad-information/lokala-arbetsmarknader-la/forteckning-over-lokalaarbetsmarknader/
79 SCB, 2016. Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2016 och befolkningsförändringar 1 januari–30 juni
2016. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-ochriket/forsta-halvaret-2016/
80 SCB, u.å. Regionala räkenskaper 2000-2015. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/regionalrakenskaper/
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UA1B, UA1C och UA2 – tågtrafik med stopp i Skruv och Åryd
Tågstopp i framför allt Skruv leder till en liten utökning av Växjös arbetsmarknad. Här har antagits en ökning med 2 000 invånare (till befintliga ca
159 000 invånare år 202581), vilket utifrån ovan givna indata och samband leder
till en ökning av den årliga tillväxttakten med ca 0,5 %, eller 1,5 mkr per år i
ökad BRP-tillväxt. Om detta räknas upp för de 8 åren 2017-2025 blir det en 12
mkr (8*1,5=12) större årlig BRP-tillväxt år 2025 i UA än i JA.
Nya tågstationer skulle kunna få positiva effekter på befolkningsutvecklingen i
framförallt Åryd, som får mycket kort pendlingsavstånd till Växjö, men även i
Skruv som får kraftigt förbättrade förutsättningar för arbetspendling till regionens tre stora arbetsmarknader. I Åryd skulle en framtida station dessutom
kunna integreras i områden där bostads- och verksamhetsutbyggnad planeras.

UA3 – färre Öresundstågstopp
I UA3 möjliggör Krösatågssatsningen mellan Växjö och Emmaboda att
Öresundstågstoppen i Hovmantorp och Lessebo tas bort, vilket i sin tur minskar
restiden mot Kalmar så att även Nybro hamnar inom 45 minuters restid från
Växjö. Detta innebär en ytterligare ökning av Växjös arbetsmarknad med
17 000 invånare, utöver de 2 000 invånarna som tillkommer till följd av
tåguppehåll på nya orter (främst Skruv). Detta leder till en ökning av den årliga
tillväxttakten med ca 2,5 % jämfört med JA, vilket kan omsättas till 13,5 mkr
per år i ökad BRP-tillväxt. År 2025 innebär det 108 mkr större årlig BRPtillväxt i UA än i JA.
Liksom i UA1 och UA2 kan nya stationer i Åryd och Skruv medföra positiva
effekter på befolkningsutvecklingen i de båda orterna. Samtidigt innebär UA3
försämrad tillgänglighet till regionens arbetsmarknader för de som är bosatta i
Lessebo och Hovmantorp. Lessebo kommun har en stor andel utpendling och
en betydande del av utpendlingen från båda orterna går mot tätorter där
Öresundstågen stannar idag.

6.2 Resandeutveckling
JA
Jämförelsealternativet innebär ett beräknat ökat kollektivresande med omkring
440 000 resor/år (+34 %), jämfört med idag. Resandeökningen blir alltså stor i
JA jämfört med nuläget, framför allt beroende på en antagen fortsatt positiv
generell resandeutveckling. Samma taxa för regionbussar, länståg och SJ-tåg
skulle kunna ge ytterligare resandeökningar.

81

Framräknat från 2017 till 2025 utifrån siffror hämtade från: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-isiffror/kommuner-i-siffror/ [2017-09-28].

61
Trivector Traffic

UA1A
Utredningsalternativ 1A beräknas ge 18 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA1B
Utredningsalternativ 1B beräknas ge 44 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA1C
Utredningsalternativ 1C beräknas ge 65 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA2
Utredningsalternativ 2 beräknas ge 77 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.

UA3
Utredningsalternativ 3 beräknas ge 70 000 ytterligare resor/år med kollektivtrafiken i stråket jämfört med JA.
De tre utredningsalternativen med nya stationer i Åryd och Skruv och en
utökad Krösatågstrafik till 12 dubbeltur per dag (UA1C, UA2, UA3) ger som
framgår ovan relativt likartade effekter. Resandeökningarna blir i samma
storleksordning i alla alternativen.
Restidskvoterna tåg/bil blir bra i samtliga i alternativ.

6.3 Fysiska förutsättningar
I JA förutsätts inga andra infrastrukturåtgärder än nytt mötesspår i Skruv, vilket
anläggs på stationsområdet där det tidigare funnits mötesspår. Dessutom ingår
nytt mötesspår i Madesjö och ombyggnadsåtgärder i Örsjö, vilka inte heller
bedöms innebära stora intrång eller andra fysiska problem.
I utredningsalternativen ingår plattformsutbyggnader i Åryd och Skruv, samt
några nya och förlängda mötesspår samt kompletterande stationsåtgärder. Inga
av dessa åtgärder bedöms leda till större intrång eller vara fysiskt svårgenomförbara.

6.4 Miljöeffekter
Miljöeffekterna av de olika utredningsalternativen har här skattats utifrån en
beräkning av värdet av en överflyttning av persontransportarbete från bil till
kollektivtrafik, samt en överslagsberäkning av ökat buller till följd av ökad tågtrafik.
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Utredningsalternativen leder till ett ökat persontransportarbete med kollektivtrafik jämfört med jämförelsealternativet. Hälften av detta antas komma från resor som annars hade gjorts med bil, medan den andra hälften från resor som annars hade gjorts med gång och cykel eller som inte hade gjorts alls. Beräkningsvärden framtagna av Svensk Kollektivtrafik ger en ekonomisk värdering av
utredningsalternativen på omkring 75 000–425 000 kr per år i minskade utsläpp
(CO2-ekvivalenter) från biltrafiken, jämfört med JA, se Tabell 6-1.82 Eftersom
det i huvudsak rör sig om en tågsatsning och ökat resande med tåg antas miljöeffekten per ökad personkilometer med kollektiva färdmedel medföra en
kostnad på 0 kr.
Tabell 6-1 Värdering av minskade utsläpp till följd av kollektivtrafiksatsningar enligt utredningsalternativen. Persontransportarbetet i nuläget är 153 737 tusen pkm/år.
JA

UA1A

UA1B

UA1C

153 737

154 717

155 421

158 898

158 148

159 396

Jmft m JA (tusen pkm/år)

3 176*

980

1 684

3 162

4 411

5 659

50 % överflyttning från bil (tusen pkm/år), jmft m JA

1 588*

490

842

1 581

2 206

2 830

Antal överflyttade fordonskm
i bil (tusen pkm/år), jmft m JA

1 323*

408

702

1 317

1 838

2 358

+74

+126

+237

+331

+424

Persontransportarbete med
kollektivtrafik (tusen pkm/år)

Ekonomiskt värde (tusen
kr/år), jmft m JA

UA2

UA3

* Jämfört med nuläget.

UA3 ger det största ekonomiska värdet, till följd av störst ökning av antalet
personkilometer med kollektiva färdmedel. Detta beror i sin tur på att
alternativet innebär ett trafikupplägg med indragna Öresundstågstopp i
Hovmantorp och Lessebo, vilket snabbar upp längre tågresor och gör dem mer
attraktiva.
I samtliga utredningsalternativ leder en ökad tågtrafik till förhöjda bullernivåer
längs med järnvägen. Överslagsberäkningar ger en ökning från av ekvivalentnivån från ca 52,5 dbA till 53,5 dbA. Samtidigt minskar buller från buss- och
biltrafiken lokalt till följd av överflyttningar av resor, men denna effekt är
sannolikt betydligt mindre.

6.5 Restid jämfört med bil
JA
I Tabell 6-2 visas restidskvoter mellan kollektivtrafik (snabbaste turen under en
högtrafiktimme) och bil i JA och UA1A om kollektivtrafikens väntetider är räknas bort. Av tabellen framgår att tåg i JA är ett restidsmässigt attraktivt
82

Svensk Kollektivtrafik 2011. Kollektivtrafikens samhällsnytta. En vägledning. Varje fordonskilometer med bil
innebär 1,2 personkilometer och varje fordonskilometer med bil innebär en samhällsekonomisk kostnad på
0,18 kr till följd av utsläpp.
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alternativ till bil vid resor mellan Växjö och orter i Kalmar och Blekinge län
som har direkta tågförbindelser till Växjö.

Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,6 1,0 1,4 1,3 0,9

0,9

1,0

1,0 1,0

Kalmar

1,0

1,4

1,0

1,1

1,4

0,9

1,0 1,0 1,1 1,1

1,0

1,0

1,0 1,0

Karlskrona

1,1

1,4

1,1

1,2

1,2

1,1

1,3 1,0 1,5 1,2 1,1

1,0

1,1

0,6

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,3

Kalmar

Örsjö

1,1

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-2 Restidskvot mellan kollektivtrafik och bil. I kollektivtrafikrestiden är gångrestid till/från station
eller hållplats, samt eventuell bytestid medräknad. Restiden för den snabbaste turen under
varje timme har använts. I bilrestiden är gångrestid till/från parkering och tid för parkeringssök medräknad.

-

UA1A
I Tabell 6-3 redovisas restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, med
kollektivtrafikens väntetid exkluderad. Färgmarkeringarna i tabellen indikerar
om restidskvoten minskat (grön) eller ökat (röd) jämfört med JA. Vid resor till
Växjö är restiden med tåg och bil ungefär densamma i merparten av
relationerna.

Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,3 1,0 1,2 1,2 0,9

0,9

1,0

1,0 1,0

Kalmar

1,0

1,4

1,0

1,1

1,4

0,9

1,0 1,0 1,1 1,1

1,0

1,0

1,0 1,0

Karlskrona

1,1

1,4

1,1

1,2

1,2

1,1

1,3 1,0 1,5 1,2 1,1

1,0

1,1

0,6

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,3

Kalmar

Örsjö

1,1

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-3 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

UA1B och UA1C
I Tabell 6-5 redovisas restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, med
kollektivtrafikens väntetid exkluderad. Färgmarkeringarna i tabellen indikerar
om restidskvoten minskat (grön) eller ökat (röd) jämfört med JA. Vid resor till
Växjö är restiden med tåg och bil ungefär densamma i merparten av
relationerna.
Det ska poängteras att tabellen nedan inte tar hänsyn till det ökade turutbudet i
flera relationer, bland annat Kalmar – Växjö. Trots att restidskvoten mellan
kollektivtrafik och bil har ökat svagt i UA1B och UA1C har möjligheterna att
resa mellan orterna förbättrats kraftigt tack vare det ökade antalet direkttåg.
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Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,1 1,0 1,1 1,1 0,9

1,0

1,0

1,1 1,1

Kalmar

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0 0,9 1,2 0,9

0,9

0,9

1,0 1,0

Karlskrona

1,1

1,2

1,0

1,1

1,3

1,1

1,4 1,0 1,5 1,6 1,1

1,0

1,1

0,5

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,0

Kalmar

Örsjö

1,2

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-4 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

UA2
I Tabell 6-5 redovisas restidskvoter mellan kollektivtrafik och bil, med
kollektivtrafikens väntetid exkluderad. För Växjö innebär UA2 en viss
försämring vid resor från Lessebo, Vissefjärda och Holmsjö och en viss
förbättring vid resor från Skruv, Örsjö, Trekanten och Smedby.
För Kalmar och framförallt Karlskrona innebär UA2 tydliga förbättringar i nästan samtliga resrelationer.

Holmsjö

Bergåsa

0,9

1,2 1,0 1,2 1,2 0,9

1,0

1,1

1,0 1,0

Kalmar

0,9

1,0

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0 0,9 1,0 0,9

1,1

1,1

1,0 1,0

Karlskrona

1,0

0,9

0,9

1,0

0,9

0,9

1,0 0,9 1,1 1,2 1,0

1,0

1,1

0,5

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,0

Kalmar

Örsjö

1,2

Smedby

Emmaboda

1,1

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-5 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

UA3
I Tabell 6-6 redovisas restidskvoter i UA3. Vid resor mellan Växjö och orter
öster om Lessebo blir restiden med tåg kortare eller likvärdig med restiden med
bil.
Observera att kollektivtrafikrestiden som tabellen är baserad på är ett
medelvärde av Krösatågen och Öresundstågen. I UA3 är restiden med
Öresundståg mellan Växjö och orter öster om Emmaboda kraftigt förkortad.
Samtidigt blir restidskvoten vid resor till eller från orter där Öresundstågen inte
lägre stannar sämre.
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Holmsjö

Bergåsa

0,8

1,1 0,9 1,1 1,1 0,8

0,9

1,0

1,1 0,9

Kalmar

0,8

1,0

1,1

1,2

1,0

0,9

1,0 0,9 1,0 0,9

1,1

1,1

1,0 1,0

Karlskrona

0,9

0,9

1,0

1,1

0,9

0,9

1,0 0,9 1,1 1,2 1,0

1,0

1,1

0,5

-

Karlskrona

Vissefjärda

1,0

Kalmar

Örsjö

1,3

Smedby

Emmaboda

1,2

Trekanten

Skruv

1,2

Växjö

Nybro

Hovmantorp
Lessebo

-

Växjö

Åryd

Tabell 6-6 Restidskvot kollektivtrafik/bil inklusive gångrestid för kollektivtrafik och bil och parkeringstid
för bil. Kollektivtrafikrestiden avser ett medelvärde av restiderna för alla turer under en
timme.

-

6.6 Ekonomi
Samtliga studerade alternativa trafikupplägg ger något ökade kostnader, vilket
ska ställas mot det ökade resande och därmed ökade intäkter som dessa
alternativ innebär. Nedan redovisas siffror för hela trafiksystemet, samt för
Kronobergs del inom parentes.

JA
Jämförelsealternativet beräknas ge den bästa kostnadstäckningen av de olika
alternativen; närmare 275 % (423 %) i marginalkostnadstäckning och 73 %
(90 %) i genomsnittlig kostnadstäckning.

UA1A
Utredningsalternativ 1A ger en marginalkostnadstäckning på 12 % (11 %),
vilket får till följd att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 70 %
(83 %).

UA1B
Utredningsalternativ 1B ger en marginalkostnadstäckning på 38 % (52 %),
vilket får till följd att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 72 %
(89 %).

UA1C
Utredningsalternativ 1C ger en marginalkostnadstäckning på 12 % (19 %),
vilket får till följd att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 65 %
(80 %).

UA2
Utredningsalternativ 2 ger en marginalkostnadstäckning på 9 % (19 %), vilket
gör att den genomsnittliga kostnadstäckningen sjunker till 60 % (80 %).

UA3
Utredningsalternativ 3 ger en marginalkostnadstäckning på 9 % (11 %), vilket
sänker den genomsnittliga kostnadstäckningen till 58 % (70 %).
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6.7 Folkhälsa
Folkhälsoeffekterna av de olika alternativen har beräknats med hjälp av verktyget HEAT83, som värdet av den ökade fysiska aktivitet som en överflyttning
från bilresor till kollektivtrafikresor, med anslutande gång- och cykelresor till
och från hållplatser och stationer, jmfr Tabell 3-2.
Eftersom de olika trafikuppläggen skiljer sig åt huvudsakligen vad gäller
förutsättningarna för regionala och interregionala resor har det antagits att de
nya kollektivtrafikresor som inte är överflyttning från bil (50 %) är helt nya
resor, som görs till följd av att de kollektiva resmöjligheterna förbättras, inte
överflyttning från gång och cykel. Detta antagande bedöms rimligt då det
framför allt rör sig om utökad tågtrafik, med avstånd som vanligen överstiger
gång- och cykelresors längd. Samtidigt reduceras busstrafiken, vilken kan ses
som en konkurrent till gång och cykel, med sina kortare avstånd mellan
hållplatserna.
Nedan redovisade siffror är den samhällsekonomiska värderingen av ökad
fysisk aktivitet i de olika utredningsalternativen, i jämförelse med JA. Någon
värdering av jämförelsealternativet i relation till nuläget har inte kunnat göras
eftersom det ökade resandet i jämförelsealternativet beror på en generell
resandeökning och inte en överflyttning från bil till följd av förbättrad
kollektivtrafik.

UA1A
Utredningsalternativ 1A innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 139 000
kr/år, jämfört med JA.

UA1B
Utredningsalternativ 1B innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 571 000
kr/år, jämfört med JA.

UA1C
Utredningsalternativ 1C innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 709 000
kr/år, jämfört med JA.

UA2
Utredningsalternativ 2 innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 972 000
kr/år, jämfört med JA.

UA3
Utredningsalternativ 3 innebär en ökad fysisk aktivitet motsvarande 960 000
kr/år, jämfört med JA.

83

http://www.heatwalkingcycling.org/index.php
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6.8 Vilka trafikupplägg leder till positiv regional utveckling?
En Krösatågssatsning Växjö – Emmaboda kan få stor betydelse för
utvecklingen av orterna Åryd och Skruv. Likartade förutsättningar för
utveckling som i Gästrikland, Uppland, Östergötland och Skåne bör finnas.
Särskilt i Åryd, med kort restid till Växjö, kan en station skapa förutsättningar
för bostadsutbyggnad. Såväl Åryd som Skruv är emellertid små tätorter
(vardera 600–700 invånare per ort), vilket ger en mycket begränsad effekt på
den samlade regionala utvecklingen. På den enkelspåriga Kust-till-kustbanan
finns inte plats för att köra Krösatåg tätare än en gång i timmen. För att
tillskapa attraktiva pendlingsmöjligheter på en så kort sträcka som Åryd-Växjö
(12 km) är timmestrafik i rusningstid i underkant.
Resandeökningen i Hovmantorp och Lessebo kan bli väl så stor räknat i antal
nya resor jämfört med Åryd och Skruv. I dessa större orter skulle tågutbudet i
rusningstid öka från timmestrafik till halvtimmestrafik. Som jämförelse kan
nämnas att i den skånska delen av Krösatågssatsningen Hässleholm-Växjö var
resandeökningen i Osby84 mer än dubbelt så stor som den sammanlagda
resandeökningen i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg.85 Då bör noteras att
Osby sedan tidigare hade en ganska väl utbyggd tågtrafik. En påtaglig
förbättring av resmöjligheterna i Hovmantorp och Lessebo kan uppnås även
utan Krösatågssatsning, genom att bussturerna läggs mitt emellan tågturerna.
Med strikt takttrafik för både tåg och bussar kan en ytterligare effekt nås.
En aspekt att väga in när en Krösatågssatsning Växjö-Emmaboda diskuteras är
förutsättningarna för att få till stånd en tågtrafik med god punktlighet. De
senaste åren har flera nya mötesstationer byggts på Kust-till-kustbanan och med
Skruv 2018 blir det en ganska jämn fördelning av mötesstationer mellan Växjö
och Emmaboda. Längsta avståndet mellan två mötesstationer blir 13 km (ca 7
minuter)86. Det är en relativt god standard på en bana med en stomtrafik i
timmesintervaller samt viss annan trafik, främst godståg. Om Krösatågstrafik
startas utökas antalet tåg per maxtimme och riktning från 2 till 3 och då ökar
risken för förseningar. På korta enkelspåriga sträckor går det ofta bra att köra 3
tåg i timmen, men mellan Alvesta och Kalmar är det 13 mil. På hela den
sträckan skulle det bli upp till 3 tåg per timme och riktning i rusningstid. I
nuläget torde inte finns någon så lång enkelspårssträcka i Sverige som
trafikeras med 3 tåg i timmen eller mer. Att komplettera med ytterligare
mötesstationer kan vara en möjlighet, men eftersom mötesspårsavstånden är så
jämnt fördelade skulle det behövas ett nytt mötesspår mellan varje befintligt87

84

I Osby blev turutbudsökningen lika stor som den skulle kunna bli i Hovmantorp och Lessebo, d v s utökning
från timmestrafik till halvtimmestrafik i rusningstid.
85 2013-2014 ökade kollektivresandet i Ballingslöv, Hästveda och Killeberg inkl omgivande landsbygd med ca
40 resor/vardag. Det kan jämföras med ökningen i Osby som var 200 resor/vardag (420 tågresor – 220
bussresor)
86 Växjö-Åryd är 13 km
87 Möjligen med undantag av Hovmantorp-Lessebo, som bara är 9 km
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om det ska få någon större påverkan på punktligheten88. Även med fler
mötesstationer mellan Växjö och Emmaboda riskerar punktligheten att
försämras om Krösatågstrafik införs89. Samtliga utredningsalternativ innebär en
utökad tågtrafik på den enkelspåriga Kust-till-kustbanan. Utökningen är något
mindre i UA1A och UA1B än i övriga alternativ.

6.9 Samlade effekter
De effekter av utredningsalternativen som kunnat kvantifieras har samlats i
Tabell 6-7, med de bästa alternativen avseende respektive bedömningskriterium
markerade i grönt.
Tabell 6-7 Kvantifierade effekter av utredningsalternativen, jämfört med JA, år 2025.
UA1A
Ökat antal resor/år

UA1B

UA1C

UA2

UA3

+18 000

+44 000

+65 000

+77 000

+70 000

Marginalkostnadstäckningsgrad

12 %

38 %

12 %

9%

9%

Genomsnittlig
kostnadstäckningsgrad

70 %

72 %

65 %

60 %

58 %

+0,1

+0,6

+0,7

+1,0

+1,0

+0

+12,0

+12,0

+12,0

+108,2

Ekonomiskt värde av minskade
utsläpp (mkr/år)

+0,0

+0,1

+0,2

+0,3

+0,4

SUMMA samhällsekonomiskt
kvantifierade effekter (mkr/år)

+0,1

+12,7

+12,9

+13,3

+109,6

Samhällsekonomiskt
kvantifierade effekter
Ekonomiskt värde av ökad fysisk
aktivitet (mkr/år)
Årlig BRP-tillväxt i Växjös
arbetsmarknad år 2025 (mkr)

88

4 nya mötesstationer Växjö-Emmaboda (exkl Hovmantorp-Lessebo som är den enda delsträckan som är
under 10 km) bedöms kosta ca 4 x 80 mkr = 320 mkr. Dessutom behövs fler mötesstationer öster om
Emmaboda.
89 Jämför Ystadbanan som är ca 6 mil lång och där det går upp till 3 tåg per timme och riktning. Trots att det
genomsnittliga avståndet mellan mötesstationerna där är kortare än Växjö-Emmaboda, så har Ystadbanan
återkommande punktlighetsproblem.
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7. Slutsats och förslag på alternativa
utvecklingsvägar

Utredningens resultat visar att nya Krösatågsstationer i Brände udde och Bäckas-löv svårligen kan motiveras utifrån resandesynvinkel – även om stora
stationsnära utbyggnader genomförs.
Jämförelsealternativet Växjö – Emmaboda – Kalmar/Karlskrona, som innebär
en förenklad struktur med takttidtabeller och samordning mellan tåg och buss
men inga nya stationer, skulle ge 33 % resandeökning jämfört med nuläget,
varav 25 % ökning till följd av den generella trenden. Tack vare ökade
biljettintäkter och mycket begränsade kostnadsökningar visar JA på mycket god
trafikekonomi (275 % i marginalkostnadstäckning och 73 % i genomsnittlig
kostnads-täckningsgrad). Samordnad taxa mellan bussar, länståg och SJ-tåg kan
ge ytterligare resande- och intäktsökningar. Ett genomförande av JA
rekommenderas.
Det utredningsalternativ som ger bäst trafikekonomiskt utfall är UA1B. Nya
stationer i Åryd och Skruv med ett glest turutbud ger det beräkningsmässigt
bästa företagsekonomiska resultatet på grund av små kostnadsökningar vid
utbyggd tågtrafik. Samtidigt blir resandeökningen jämfört med JA liten
(+44 000 resor/år eller +150 resor/dag). Det bör dock observeras att
beräkningsmodellen inte beaktar att det ofta blir ett språng i
resandeutvecklingen vid 10-15 dubbelturer och i UA1B är det bara 8
dubbelturer. Det finns alltså risk för att resandeökningen i detta alternativ
överskattas.
En ytterligare utbyggnad av tågtrafiken bortom Emmaboda med större turutbud
ger små beräknade resandeökningar och stora kostnadsökningar jämfört med
JA.
Det kan finnas stora regionalekonomiska nyttor med nya stationer som inte är
direkt mätbara. Erfarenheter från andra tågsatsningar visar att effekterna på
berörda orter kan bli stora och befolkningsutvecklingen kan vändas i positiv
riktning, vilket kan ha ett stort värde. Trafiksatsningarna behöver då följas i den
kommunala planeringen med bl a bostadsutbyggnad. För att effekterna ska bli
stora bör dock turutbudet vara högre än det är i UA1B.
Effekter utöver de som ingår i en traditionell trafikekonomisk kalkyl har också
beaktats i utredningen, t ex påverkan på regionens tillväxt, social hållbarhet,
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folkhälsa och miljöeffekter. Störst beräkningsbart ekonomiskt värde blir det i
UA3, där den regionala tillväxttakten ökar när restiden Växjö-Kalmar förkortas,
vilket får stort genomslag i kalkylen. Detta alternativ är dock det som är
företagsekonomiskt dyrast att genomföra. De samhällsekonomiska vinsterna av
regionförstoringen är mycket större än det ökade företagsekonomiska
underskottet.
Samtliga utredningsalternativ ger positiva värden avseende folkhälsa (ökad
fysisk aktivitet) och minskade utsläpp jämfört med JA. De beräkningsmässiga
effekterna av detta blir dock jämförelsevis små. Utredningsalternativen kan
även bedömas innebära en ökad social hållbarhet, eftersom Lessebo och Skruv
är socioekonomiskt svaga områden (högt socioekonomiskt index).
Det krävs stora infrastrukturinvesteringar i samtliga alternativ. I JA behövs
förutom det beslutade mötesspåret i Skruv ca 135 mkr i infrastrukturinvesteringar. Med nya stationerna i Åryd och Skruv bedöms en tillkommande
kostnad på ca 125 mkr, d v s totalt ca 260 mkr. I UA2 och UA3 tillkommer
ytterligare investeringar på ca 80 mkr.
En aspekt som också bör beaktas är att en kraftig utbyggnad av tågtrafiken
Emmaboda – Växjö skulle öka risken för punktlighetsproblem för befintlig tågtrafik, eftersom Kust-till-kust-banan är en lång enkelspårig järnväg med begränsad kapacitet. Kapacitet och punktlighet kräver fördjupade analyser innan
beslut om utökad tågtrafik fattas.
Om ytterligare åtgärder utöver JA ska prövas, utan att något av utredningsalternativen väljs, skulle det kunna vara turutbudsökningar i högtrafik mellan
Emmaboda och Växjö. Främst gäller detta enstaka turer mot Växjö på
morgonen och från Växjö på eftermiddagen. Dessa turer kan köras med
Krösatåg eller Öresundståg och ha samma uppehållsbild som Öresundstågen.
Eftersom dubbelkopplingar av Öresundståg då kan undvikas blir
marginalkostnaden relativt låg. Utbyggnaden kan ske successivt efterhand som
behovet uppstår och trafikekonomin tillåter. Dessa turer skulle eventuellt kunna
kopplas ihop med Krösatågen till/från Kalmar. En sådan måttlig utbyggnad
skulle troligen kunna göras utan att mer infrastrukturutbyggnad än i JA behövs.

Bilaga 1. Metod för beräkning av resande och
trafikekonomi
Utgångspunkten för effektberäkningarna är tillgänglig resandestatistik i form av
på- och avstigandestatistik (PASTA-räkningar) för Öresundståg, påstigandestatistik för busstrafik i Länstrafiken Kronobergs regi, samt totalt påstigande på
Krösatåg på sträckorna Emmaboda-Kalmar och Emmaboda-Karlskrona. Statistiken för Öresundståg och bussar är uppdelad per hållplats/station, medan statistiken för Krösatåg är uppdelad på respektive sträcka.
Utifrån dessa siffror har dagens resande i 20 resrelationer, samt stråket Emmaboda-Kalmar och en sammanvägd schablon för resandet Kalmar-Skåne,
skattats, se tabell nedan. Skåne har här representerats av Lund, för att ta hänsyn
till att det mesta resandet går till Malmö och vidare över Öresundsbron
samtidigt som stationerna i norra Skåne ligger på betydligt kortare avstånd från
Kalmar.
För Skruv, som idag inte trafikeras med kollektivtrafik österut, har resandet
antagits till 40-45 påstigningar per invånare, år, vilket för Skruv (586 inv.) ger
totalt knappt 50 000 resor/år (resor både till och från Skruv). Om 25 % av dessa
går till Emmaboda innebär det knappt 12 500 resor/år.
Osäkerheten i dessa skattningar av resandet är tämligen stor, men eftersom
antalet resor i de olika relationerna endast har använts för att vikta
konsekvenserna av de olika alternativens (JA, UA1A-C, UA2, UA3)
trafikupplägg spelar det mindre roll att antalet resor inte är exakt. Antalet resor
är detsamma för samtliga alternativ. Det viktiga i sammanhanget är att
storleksförhållandena mellan de olika resrelationerna överensstämmer ungefär
med verkligheten.
För att beräkna resandeförändringar har en modell byggts i Microsoft excel för
att beräkna den genomsnittliga resuppoffringen för de olika resrelationerna i
respektive alternativs trafikupplägg. Resandeförändringarna har i modellen
beräknats med hjälp av elasticitetsberäkningar, och standardvärden90 enligt nedan:




Upplevd restid (min): 2*genomsnittlig väntetid upp till 10 min (väntetid
därutöver viktas med 1 ggr) + 1*åktid + 2*bytestid + 5*antal byten
Genomsnittlig väntetid: halva tiden mellan två avgångar
Elasticitet för upplevd restid91: -0,6

Dessutom har ett antal schablonvärden använts för att beräkna effekterna av
takttrafik, utökad tågtrafik och den generella resandeutvecklingen från idag till
målåret 2025:

90

Generell resandeutveckling till målåret 2025: +25 % 92

SKL & Trafikverket (2012). Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik.
Restidselasticiteten -0,6 innebär att resandet t ex ökar med ca 6 % när restiden minskar med 10 %. Enligt
Kol-TRAST används elasticitetsvärdet -0,6 för åktid, men är här utvidgat till att användas för viktad (upplevd)
restid.
92 Sammanvägd beräkning 2012-2016 av LTKs regionbussa, Öt-åg och K-tåg, vilket visar en resandeökning
med totalt 1,1 miljoner resor/år (+23 %). Ungefär hälften av denna ökning antas komma från utbyggd och
91







Resandeökning tack vare övergång från icke takttidtabell till ”halvtakttidtabell”, eller från ”halvtakttidtabell” till strikt takttidtabell: + 6 %93
Uppräkning för äldre resandestatistik och missade resor (ex vis resor
med resplus-biljetter): + 5 %
Övergång från icke takttidtabell till strikt takttidtabell: + 12 %
Resandeökning tack vare införande av tågtidtabell (ny tågstation): + 20
%
Resandeökning tack vare förbättrad tågtrafik (t ex införande av
Öresundståg) på en sträcka som tidigare endast trafikerats med Krösatåg:
+ 10 %

Eftersom graden av takttidtabell och effekten av utökad tågtrafik ser olika ut för
de olika resrelationerna har en genomsnittlig effekt beräknats för respektive
studerat trafikupplägg och resrelation.
Det totala resandet per resrelation och trafikupplägg har sedan beräknats enligt
följande formel:
𝐷𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 ∙ (1 + 𝐺𝑅) ∙ (1 + 𝑇𝑇) ∙

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔
(𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎
𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑓𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔 )

‒ 0,6

,

där GR = generell resandeutveckling (+25 %),
TT = effekt av takttrafik och förbättrad tågtrafik (+ 0 % till +26 %).
Intäkterna för de alternativa trafikuppläggen har beräknats enligt
schablonvärdet om 0,8 kr/person-km94, medan kostnaderna beräknats enligt
följande:
320 𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔𝑠𝑑𝑦𝑔𝑛𝑠𝑒𝑘𝑣 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟/𝑣𝑎𝑟𝑑𝑎𝑔 ∙ 𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 ∙ 𝑘𝑟/𝑣𝑘𝑚





Kostnaden per vagnkilometer95 har satts till:
24 kr/km, periodbuss
61 kr/km, Krösatåg
67 kr/km, Öresundståg

Dessa inkluderar samtliga kostnader för trafiken, inte bara driftkostnader, utslagna per vagnkilometer.

förbättrad tågtrafik, medan hälften antas utgöra en generell resandeökning (+11,5 %). Extrapolerat över
perioden 2017-2025 innebär detta en ökning med totalt 25 %.
93 Takttidtabell i regional trafik brukar anses innebära 10-15 % högre resande, d v s ca 12 %. Källa bl a Oskar
Fröidh, KTH. Här sker en övergång från tidtabell med delvis fasta minuttal till strikt takttidtabell. Därmed
antages resandeökningen bli hälften, dvs 6 %.
94 Justerat värde, utifrån de 0,75 kr/pkm som används i Serder&Serder PM 2014-04-30 angående
resandeutveckling och trafikintäkter för persontrafiken på sträckan Kalmar-Växjö vid införandet av
Krösatågstrafik.
95 Källa: Nyckeltal för trafikekonomiska beräkningar, Skånetrafiken 2014-11-26

Resrelationer

Dagens resande, Effekt av utökad tågtrafik samt mer konsekvent
resor/år
takttrafik
JA

UA1A

UA1B

UA1C

UA2

UA3

Växjö-Åryd

21 992

6%

6%

16%

26%

26%

26%

Växjö-Furuby

13 957

6%

6%

6%

6%

6%

12%

Växjö-Hovmantorp

106 300

8%

10%

10%

10%

10%

8%

Växjö-Lessebo

193 188

8%

10%

10%

10%

10%

8%

Växjö-Skruv

24 862

6%

6%

16%

26%

26%

26%

Växjö-Kosta

52 524

6%

12%

6%

6%

12%

12%

Växjö-Emmaboda

10 501

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Växjö-Nybro

32 449

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Växjö-Kalmar

163 288

6%

6%

6%

6%

6%

6%

31 505

6%

6%

6%

6%

6%

6%

128 328

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Emmaboda-Karlskrona

85 552

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Vissefjärda-Emmaboda

12 915

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Vissefjärda-Karlskrona

12 915

6%

6%

6%

6%

6%

6%

2 752

6%

6%

6%

6%

6%

6%

15 741

6%

6%

6%

6%

6%

6%

3 652

8%

10%

10%

10%

10%

8%

13 075

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Skruv-Lessebo

755

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Kosta-Lessebo

1 594

6%

12%

6%

6%

12%

12%

3%

3%

3%

6%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Växjö-Karlskrona
Kalmar-Karlskrona

Lessebo-Emmaboda
Lessebo-Kalmar
Hovmantorp-Lessebo
Skruv-Emmaboda*

Emmaboda-Kalmar, Nybro-Kalmar,
resor t/fr Örsjö, Trekanten, Smedby

287 765

Kalmar-Skåne

140 319

Totalt

1 355 929

* OBS! Denna resrelation finns inte idag och här har resandet beräknats utifrån antaganden om ortstypen och relationen till närliggande orter: 42,5 resor/inv och år, 586 inv, 25 % av resorna till och från
Emmaboda. +5 % för missade resor.

Bilaga 2. Principtidtabeller

Bilaga 3. Grafiska tidtabeller
UA1B och UA1C

UA2

UA3

Samverkansavtal mellan
Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar
län, Landstinget i Kalmar
län och Linnéuniversitetet

13

18RGK1156

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§168

Samverkansavtal mellan Region
Kronoberg, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län
och Linnéuniversitetet (18RGK1156)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar
län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har sedan den 1 april 2016 ett samverkansavtal med
Linnéuniversitetet för att öka samverkan med syfte att i större utsträckning uppnå
respektive organisations mål.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag, att få ett
samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bland annat sjukvård och
kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med Linnéuniversitetet både som regional
utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter nära
kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och samhällets övriga
aktörer.
För att samordna Region Kronobergs och Region Kalmar läns samverkan med
Linnéuniversitetet har ett nytt avtal tagits fram för alla tre parter. Det är i sakinnehåll
inga skillnader i avtalet, utan de fyra områden av gemensamt intresse som fanns i det
tidigare avtalet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitet ligger kvar:
- Förbättrad hälsa,
- Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar,
- Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap,
- Ökad attraktivitet.
Skillnaden är att styrgrupp och arbetsgrupp kommer besättas av de tre parterna.
Styrgruppen kommer bestå av den politiska ledningen från Region Kronoberg och
Region Kalmar län (nu regionförbundet och landstinget) samt Linnéuniversitets ledning.
Arbetsgruppen ska bestå av representanter från respektive organisation.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar
län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 18RGK1156
Handläggare: Cecilia Birgersson,
Datum: 2018-06-28

Regionstyrelsen

Samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län
och Linnéuniversitetet

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Sammanfattning
Region Kronoberg har sedan den 1 april 2016 ett samverkansavtal med
Linnéuniversitetet för att öka samverkan med syfte att i större utsträckning uppnå
respektive organisations mål.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag, att få
ett samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bland annat sjukvård
och kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med Linnéuniversitetet både som
regional utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter nära
kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och samhällets
övriga aktörer.
För att samordna Region Kronobergs och Region Kalmar läns samverkan med
Linnéuniversitetet har ett nytt avtal tagits fram för alla tre parter. Det är i
sakinnehåll inga skillnader i avtalet, utan de fyra områden av gemensamt intresse
som fanns i det tidigare avtalet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitet
ligger kvar:
- Förbättrad hälsa,
- Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar,
- Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap,
- Ökad attraktivitet.
Skillnaden är att styrgrupp och arbetsgrupp kommer besättas av de tre parterna.
Styrgruppen kommer bestå av den politiska ledningen från Region Kronoberg
och Region Kalmar län (nu regionförbundet och landstinget) samt
Linnéuniversitets ledning. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från
respektive organisation.
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Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.
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Samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i
Kalmar län och Linnéuniversitetet
Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet är viktiga utvecklingsaktörer i Linnéregionen (Kalmar och
Kronobergs län). Organisationerna har sedan många år omfattande samarbeten på
olika nivåer och gemensamma utvecklingssatsningar i form av t.ex. forskning och
projekt inom flera delar av respektive organisationer.
Region Kronobergs vision är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Region Kalmar län
bildas 2019 och fram till dess är avtalspartners för detta avtal Regionförbundet och
Landstinget i Kalmar län. Målbilden i den regionala utvecklingsstrategin är ”Klimat
att växa i” och Landstingets vision är ”För ett friskare, tryggare och rikare liv”.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag, att få ett
samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bl. a. sjukvård och
kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med Linnéuniversitetet både som
regional utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
Linnéuniversitetets vision är ”En kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar
nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet”. Samverkan med övriga aktörer sker
primärt i egenskap av utbildnings- och forskningsaktör.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter nära
kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och samhällets
övriga aktörer.
Samtliga avtalsparter arbetar för en hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda
2030 och FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Syfte och giltighet
Samverkan är en nyckel för att bidra till respektive organisations mål – det handlar
dels om utveckling som leder till höjd kvalitet för både Linnéuniversitetet och
regionernas verksamheter, dels om utveckling av Linnéregionen i linje med de
regionala utvecklingsstrategierna. Föreliggande avtal ska skapa en grund för en god
samverkan, där parterna drar fördel av varandra och som skapar ömsesidiga vinster,
genom att slå fast arbetsformer och områden av intresse.
Detta avtal lägger grunden för parternas samarbete 2018-2022. Avtalet är av
övergripande och principiell karaktär och ska kompletteras med specifika avtal och/
eller projekt inom prioriterade områden, vilka kan tillkomma under hela
avtalsperioden. Beslut om nya avtal tas inom ordinarie delegationsordning.
Befintliga avtal som finns vid avtalets tecknande löper vidare, under förutsättning att
de stämmer med föreliggande avtals innehåll.

Generella utgångspunkter



Samverkansavtalet omfattar de ingående organisationerna i sin helhet.
Samverkan utgår från ett ömsesidigt intresse och att de ingående
organisationerna möts som lika parter. Samverkansaktiviteter strävar efter att
skapa värde för samtliga inblandade parter, varvid värdet kan anta olika former.
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I de fall som samverkan över länsgränserna med båda regionerna är relevant, bör
detta eftersträvas. Detta utesluter dock inte att samverkan sker med endast en del
av parterna som omfattas av detta avtal.
Ett ökat nyttjande av gemensamma resurser bör eftersträvas, t.ex. i form av
gemensam resurssättning av utvecklingsområden av ömsesidigt intresse eller
möjliggörande av delade tjänster.

Prioriterade områden för samverkan
Inom ramen för samverkansavtalet har fyra områden av gemensamt intresse
prioriterats. Dessa områden kan delvis överlappa varandra.

Förbättrad hälsa och livskvalitet
Området handlar dels om att utveckla kunskap och evidensbaserade metoder
kopplade till hälsa och livskvalitet, dels om kompetensförsörjning vilket beskrivs
närmare nedan. Gemensamma intressen omfattar både fysisk, psykisk och social
hälsa och kan exempelvis handla om frågor kopplade till särskilda grupper (barn och
unga/äldre/immigranter) och områden som hälsoekonomi. Ett styrkeområde av
särskilt intresse är e-hälsoområdet, vars utveckling prioriteras högt av samtliga
avtalsparter.

Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar
Området handlar om kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både kopplat
till medborgare och företag i regionerna, och till avtalsparterna som arbetsgivare.
Exempel på gemensamma intresseområden är samverkan kring utbildning,
forskning, kompetensförsörjning samt forskningens och utbildningens möjligheter
att bidra till regionernas förmåga att möta samhällsutmaningar. Av särskilt
gemensamt intresse är digitaliseringens utmaningar och möjligheter, utveckling av
gröna näringar och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap
Innovation innebär införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt
förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att
organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer, vilket
betyder att denna aspekt är intressant oavsett ämnesområde. Området kopplar i detta
avtal primärt till de regionala innovationsstrategierna, vars mål och inriktningar bör
vara vägledande för samverkan. Exempel på gemensamma intressen är regionernas
forsknings-, kompetens- och innovationsbas samt dess innovationsstödsystem,
entreprenörskap, ledarskap för innovation, utveckling av regionernas styrkeområden,
samt innovation inom hälso- och sjukvården.

Ökad attraktivitet
De insatser som avtalsparterna gör som regionala aktörer påverkar hur regionerna
ses utifrån, både nationellt och internationellt. Parterna har därmed ett gemensamt
ansvar kring att skapa och förmedla positiva erfarenheter av att verka i
Linnéregionen. Ökad kunskap om hur attraktivitet skapas och bidrar till en god
utveckling ger underlag för olika aktörer att agera med större genomslag. Exempel
på områden för samverkan är marknadsföring, internationalisering, att kartlägga,
analysera och utveckla regionernas attraktivitet och att undersöka hur mindre orter
kan bli mer attraktiva genom till exempel lärcentra. Av särskilt gemensamt intresse
är att utveckla regionernas attraktivitet för studenter vid Linnéuniversitetet, för att
öka intresset hos både svenska och utländska studenter att slå sig ner och verka i
Linnéregionen, samt arbeta för att undanröja hinder för att detta sker. Ett exempel på
styrkeområde för vidare utveckling är regionens besöksnäring.
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Former för samverkan
Inom ramen för de prioriterade områdena ovan finns flera olika samverkansformer
som kan bli aktuella. Exempel på sådana är:
 Gemensamma forskningsprojekt
 Verksamhetsförlagd utbildning/praktiktjänstgöring/examensarbeten och
uppsatser
 Omvärldsbevakning och dialog kring utbildningsbehov framåt
 Gemensam planering av strategiska program och kurser
 Föreläsningar och uppdragsutbildning för personal
 Anlitande av kompetens från andra avtalsparter för t.ex. utbildningsinsatser,
kompetensutveckling och utvärderingar
 Gemensam finansiering av satsningar
 Gemensamma nätverk/plattformar
 Gemensamma externfinansierade projekt, eller satsningar för att främja sådana,
inom exempelvis forskning eller samverkan, där exempelvis EU, Familjen
Kamprads stiftelse och Vinnova kan vara intressanta finansiärer

Arbetsformer kopplade till avtalet
Avtalet understöds av en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetsgruppen består av
representanter från respektive parter. Gruppen träffas minst fyra gånger per år för att
följa upp utvecklingen av avtalet, utveckla relationen och främja vidare samarbeten.
Det åligger respektive part att säkerställa en god intern kommunikation och effektiva
arbetsformer med koppling mellan arbetsgruppen och den operativa verksamheten,
vilket inkluderar ansvar för att kommunicera avtalets innehåll internt.
Arbetsgruppen är beredande för styrgruppen. Styrgruppen består av den politiska
ledningen från Region Kronoberg, Region Kalmar län (Regionförbundet i Kalmar
län och Landstinget i Kalmar län) samt Linnéuniversitetets ledning. Styrgruppen
träffas minst två gånger per år, i syfte att ange den långsiktiga inriktningen genom
riktlinjer till nya initiativ och utvärdera avtalet. Parterna tar gemensamt ansvar för att
sammankalla möten, genom ett ambulerande ordförandeskap.

Kalmar/Växjö den 2018-04-03

Region Kronoberg

Regionförbundet i Kalmar län

Anna Fransson
Ordförande Regionstyrelsen

Ulf Nilsson
Ordförande Regionförbundets styrelse

Landstinget i Kalmar län

Linnéuniversitetet

Anders Henriksson
Ordförande Landstingsstyrelsen

Peter Aronsson
Rektor
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Samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i
Kalmar län och Linnéuniversitetet
Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet är viktiga utvecklingsaktörer i Linnéregionen (Kalmar och
Kronobergs län). Organisationerna har sedan många år omfattande samarbeten på
olika nivåer och gemensamma utvecklingssatsningar i form av t.ex. forskning och
projekt inom flera delar av respektive organisationer.
Region Kronobergs vision är ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”. Region Kalmar län
bildas 2019 och fram till dess är avtalspartners för detta avtal Regionförbundet och
Landstinget i Kalmar län. Målbilden i den regionala utvecklingsstrategin är ”Klimat
att växa i” och Landstingets vision är ”För ett friskare, tryggare och rikare liv”.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag, att få ett
samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bl. a. sjukvård och
kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med Linnéuniversitetet både som
regional utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
Linnéuniversitetets vision är ”En kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar
nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet”. Samverkan med övriga aktörer sker
primärt i egenskap av utbildnings- och forskningsaktör.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter nära
kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och samhällets
övriga aktörer.
Samtliga avtalsparter arbetar för en hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda
2030 och FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Syfte och giltighet
Samverkan är en nyckel för att bidra till respektive organisations mål – det handlar
dels om utveckling som leder till höjd kvalitet för både Linnéuniversitetet och
regionernas verksamheter, dels om utveckling av Linnéregionen i linje med de
regionala utvecklingsstrategierna. Föreliggande avtal ska skapa en grund för en god
samverkan, där parterna drar fördel av varandra och som skapar ömsesidiga vinster,
genom att slå fast arbetsformer och områden av intresse.
Detta avtal lägger grunden för parternas samarbete 2018-2022. Avtalet är av
övergripande och principiell karaktär och ska kompletteras med specifika avtal och/
eller projekt inom prioriterade områden, vilka kan tillkomma under hela
avtalsperioden. Beslut om nya avtal tas inom ordinarie delegationsordning.
Befintliga avtal som finns vid avtalets tecknande löper vidare, under förutsättning att
de stämmer med föreliggande avtals innehåll.

Generella utgångspunkter
•
•

Samverkansavtalet omfattar de ingående organisationerna i sin helhet.
Samverkan utgår från ett ömsesidigt intresse och att de ingående
organisationerna möts som lika parter. Samverkansaktiviteter strävar efter att
skapa värde för samtliga inblandade parter, varvid värdet kan anta olika former.
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•

•

I de fall som samverkan över länsgränserna med båda regionerna är relevant, bör
detta eftersträvas. Detta utesluter dock inte att samverkan sker med endast en del
av parterna som omfattas av detta avtal.
Ett ökat nyttjande av gemensamma resurser bör eftersträvas, t.ex. i form av
gemensam resurssättning av utvecklingsområden av ömsesidigt intresse eller
möjliggörande av delade tjänster.

Prioriterade områden för samverkan
Inom ramen för samverkansavtalet har fyra områden av gemensamt intresse
prioriterats. Dessa områden kan delvis överlappa varandra.

Förbättrad hälsa och livskvalitet
Området handlar dels om att utveckla kunskap och evidensbaserade metoder
kopplade till hälsa och livskvalitet, dels om kompetensförsörjning vilket beskrivs
närmare nedan. Gemensamma intressen omfattar både fysisk, psykisk och social
hälsa och kan exempelvis handla om frågor kopplade till särskilda grupper (barn och
unga/äldre/immigranter) och områden som hälsoekonomi. Ett styrkeområde av
särskilt intresse är e-hälsoområdet, vars utveckling prioriteras högt av samtliga
avtalsparter.

Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar
Området handlar om kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både kopplat
till medborgare och företag i regionerna, och till avtalsparterna som arbetsgivare.
Exempel på gemensamma intresseområden är samverkan kring utbildning,
forskning, kompetensförsörjning samt forskningens och utbildningens möjligheter
att bidra till regionernas förmåga att möta samhällsutmaningar. Av särskilt
gemensamt intresse är digitaliseringens utmaningar och möjligheter, utveckling av
gröna näringar och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap
Innovation innebär införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt
förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att
organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer, vilket
betyder att denna aspekt är intressant oavsett ämnesområde. Området kopplar i detta
avtal primärt till de regionala innovationsstrategierna, vars mål och inriktningar bör
vara vägledande för samverkan. Exempel på gemensamma intressen är regionernas
forsknings-, kompetens- och innovationsbas samt dess innovationsstödsystem,
entreprenörskap, ledarskap för innovation, utveckling av regionernas styrkeområden,
samt innovation inom hälso- och sjukvården.

Ökad attraktivitet
De insatser som avtalsparterna gör som regionala aktörer påverkar hur regionerna
ses utifrån, både nationellt och internationellt. Parterna har därmed ett gemensamt
ansvar kring att skapa och förmedla positiva erfarenheter av att verka i
Linnéregionen. Ökad kunskap om hur attraktivitet skapas och bidrar till en god
utveckling ger underlag för olika aktörer att agera med större genomslag. Exempel
på områden för samverkan är marknadsföring, internationalisering, att kartlägga,
analysera och utveckla regionernas attraktivitet och att undersöka hur mindre orter
kan bli mer attraktiva genom till exempel lärcentra. Av särskilt gemensamt intresse
är att utveckla regionernas attraktivitet för studenter vid Linnéuniversitetet, för att
öka intresset hos både svenska och utländska studenter att slå sig ner och verka i
Linnéregionen, samt arbeta för att undanröja hinder för att detta sker. Ett exempel på
styrkeområde för vidare utveckling är regionens besöksnäring.
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Former för samverkan
Inom ramen för de prioriterade områdena ovan finns flera olika samverkansformer
som kan bli aktuella. Exempel på sådana är:
• Gemensamma forskningsprojekt
• Verksamhetsförlagd utbildning/praktiktjänstgöring/examensarbeten och
uppsatser
• Omvärldsbevakning och dialog kring utbildningsbehov framåt
• Gemensam planering av strategiska program och kurser
• Föreläsningar och uppdragsutbildning för personal
• Anlitande av kompetens från andra avtalsparter för t.ex. utbildningsinsatser,
kompetensutveckling och utvärderingar
• Gemensam finansiering av satsningar
• Gemensamma nätverk/plattformar
• Gemensamma externfinansierade projekt, eller satsningar för att främja sådana,
inom exempelvis forskning eller samverkan, där exempelvis EU, Familjen
Kamprads stiftelse och Vinnova kan vara intressanta finansiärer

Arbetsformer kopplade till avtalet
Avtalet understöds av en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetsgruppen består av
representanter från respektive parter. Gruppen träffas minst fyra gånger per år för att
följa upp utvecklingen av avtalet, utveckla relationen och främja vidare samarbeten.
Det åligger respektive part att säkerställa en god intern kommunikation och effektiva
arbetsformer med koppling mellan arbetsgruppen och den operativa verksamheten,
vilket inkluderar ansvar för att kommunicera avtalets innehåll internt.
Arbetsgruppen är beredande för styrgruppen. Styrgruppen består av den politiska
ledningen från Region Kronoberg, Region Kalmar län (Regionförbundet i Kalmar
län och Landstinget i Kalmar län) samt Linnéuniversitetets ledning. Styrgruppen
träffas minst två gånger per år, i syfte att ange den långsiktiga inriktningen genom
riktlinjer till nya initiativ och utvärdera avtalet. Parterna tar gemensamt ansvar för att
sammankalla möten, genom ett ambulerande ordförandeskap.

Kalmar/Växjö den 2018-04-03

Region Kronoberg

Regionförbundet i Kalmar län

Anna Fransson
Ordförande Regionstyrelsen

Ulf Nilsson
Ordförande Regionförbundets styrelse

Landstinget i Kalmar län

Linnéuniversitetet

Anders Henriksson
Ordförande Landstingsstyrelsen

Peter Aronsson
Rektor
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2018-06-20
Landstingsdirektörens stab
Kanslienheten

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens
sammanträde den 12 juni 2018
§ 95

Diarienummer 180388

Samverkansavtal med Linnéuniversitetet
Beslut
Landstingsstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Region
Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och
Linnéuniversitetet.
Bakgrund
Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län
och Linnéuniversitetet är viktiga utvecklingsaktörer i Linnéregionen (Kalmar
och Kronobergs län). Organisationerna har sedan många år omfattande
samarbeten på olika nivåer och gemensamma utvecklingssatsningar i form
av tillexempel forskning och projekt inom flera delar av respektive
organisationer.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag,
att få ett samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bland
annat sjukvård och kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med
Linnéuniversitetet både som regional utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter
nära kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och
samhällets övriga aktörer.
Landstingets ställningstagande

Detta avtal lägger grunden för parternas samarbete 2018-2022. Avtalet är av
övergripande och principiell karaktär och ska kompletteras med specifika
avtal och/ eller projekt inom prioriterade områden, vilka kan tillkomma
under hela avtalsperioden.
Inom ramen för samverkan har fyra områden av gemensamt intresse
prioriterats:
- förbättrad hälsa,

Landstinget i Kalmar län
Postadress

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Ltkalmar.se
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

landstinget@ltkalmar.se
0480-810 00 vx

232100-0073
833-3007

Landstinget i Kalmar län

Datum

2018-06-20

- ökad förmåga att möta samhällets utmaningar,
- ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap,
- ökad attraktivitet.
Föreliggande avtal ska skapa en grund för en god samverkan, där parterna
drar fördel av varandra och skapar ömsesidiga vinster, genom att slå fast
arbetsformer och områden av intresse.
För samarbetet bildas en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen består
av den politiska ledningen från Region Kronoberg och Region Kalmar län
(nu regionförbundet och landstinget) samt Linnéuniversitets ledning.
Arbetsgruppen ska bestå av representanter från respektive organisation.
--Landstingsstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att landstingsstyrelsens ska
besluta enligt redovisat förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2018.
2. Samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar
län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Anders Henriksson (S)
Ordförande

Lennart Hellström (M)
Justerare

Rätt intygar: Marie Nilsson
Protokollsutdrag till: Utvecklings- och folkhälsoenheten, Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet
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Remissyttrande –
Myndighetsgemensam regional
indelning (FI/2018/00966/K)
(18RGK677)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg lämnar ett i stort sett likalydande svar som övriga regioner inom
ramen för det sydsvenska samarbetsavtalet. Synpunkterna på remissen sammanfattas
enligt följande:
- Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag på tio statliga myndigheter med ny
gemensam indelning, men förordar att fler myndigheter bör ha samma geografiska
indelning än som de tio som är föreslagna.
- Region Kronoberg förordar en myndighetsgemensam regional indelning inom den
geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar.
- Nationella myndigheter utan regional indelning behöver utveckla ett tydligare regionalt
förhållningssätt.
- Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på kommuner på
regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”, med möjligheten för varje region
att avgöra om begreppet län ska användas efter det geografiska namnet.
- Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att fullmäktige respektive styrelsen på
regional nivå i lagstiftningen ska benämnas regionfullmäktige respektive regionstyrelse.
- Benämning av samverkansregioner inom hälso- och sjukvård bör inkludera att
samverkan handlar om vård – förslagsvis Vårdsamverkan Syd, Vårdsamverkan Sydost,
Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för invånarna vad samverkan avser.
- Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag att de medel som idag
finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret flyttas från
länsstyrelsernas förvaltningsanslag och kopplas till verksamheten eller till de organ som
har det lagreglerade ansvaret.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

- Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det regionala
tillväxtarbetet. Region Kronoberg anser att länsstyrelsernas uppdrag bör ses över och
renodlas till att mer handla om tillsyn, tillstånd och annan rättstillämpning, samt
uppföljning och utvärdering.
- De statliga arbetstillfällena bör i högre utsträckning fördelas över landets
arbetsmarknadsregioner.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C) och kanslidirektören
Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Remiss: Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå

Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK677
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-15

Regionstyrelsen

Remissyttrande – Myndighetsgemensam regional
indelning (FI/2018/00966/K)

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg lämnar ett i stort sett likalydande svar som övriga regioner
inom ramen för det sydsvenska samarbetsavtalet. Synpunkterna på remissen
sammanfattas enligt följande:


Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag på tio statliga myndigheter
med ny gemensam indelning, men förordar att fler myndigheter bör ha
samma geografiska indelning än de tio som är föreslagna.



Region Kronoberg förordar en myndighetsgemensam regional indelning
inom den geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar.



Nationella myndigheter utan regional indelning behöver utveckla ett
tydligare regionalt förhållningssätt.



Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på
kommuner på regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”, med
möjligheten för varje region att avgöra om begreppet län ska användas
efter det geografiska namnet.



Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att fullmäktige respektive
styrelsen på regional nivå i lagstiftningen ska benämnas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse.



Benämning av samverkansregioner inom hälso- och sjukvård bör inkludera
att samverkan handlar om vård – förslagsvis Vårdsamverkan Syd,
Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för
invånarna vad samverkan avser.
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Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK677
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-15



Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag att de medel
som idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala
utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag och
kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade
ansvaret



Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det
regionala tillväxtarbetet. Region Kronoberg anser att länsstyrelsernas
uppdrag bör ses över och renodlas till att mer handla om tillsyn, tillstånd
och annan rättstillämpning, samt uppföljning och utvärdering.



De statliga arbetstillfällena bör i högre utsträckning fördelas över landets
arbetsmarknadsregioner.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Remiss Myndighetsgemensam regional indelning
Remissyttrande över Myndighetsgemensam regional indelning
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Remissyttrande
Diarienr: 18RGK677
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-01

fi.remissvar@regeringskansliet.se
Fi.remissvar.ofa.k@regeringskansliet.se

Remissyttrande – Myndighetsgemensam regional
indelning

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Regeringskansliet har översänt Indelningskommitténs slutbetänkande
”Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10) på
remiss.
Region Kronoberg lämnar ett i stort sett likalydande svar som övriga regioner
inom ramen för det sydsvenska samarbetsavtalet. Synpunkterna på remissen
sammanfattas enligt följande:












Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag på tio statliga myndigheter
med ny gemensam indelning, men förordar att fler myndigheter bör ha
samma geografiska indelning än som de tio som är föreslagna.
Region Kronoberg förordar en myndighetsgemensam regional indelning
inom den geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar.
Nationella myndigheter utan regional indelning behöver utveckla ett
tydligare regionalt förhållningssätt.
Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på
kommuner på regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”, med
möjligheten för varje region att avgöra om begreppet län ska användas
efter det geografiska namnet.
Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att fullmäktige respektive
styrelsen på regional nivå i lagstiftningen ska benämnas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse.
Benämning av samverkansregioner inom hälso- och sjukvård bör
inkludera att samverkan handlar om vård – förslagsvis Vårdsamverkan
Syd, Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för
invånarna vad samverkan avser.
Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag att de medel
som idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala
utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelsernas förvaltningsanslag och
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Diarienr: 18RGK677
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-01





kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade
ansvaret
Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det
regionala tillväxtarbetet. Region Kronoberg anser att länsstyrelsernas
uppdrag bör ses över och renodlas till att mer handla om tillsyn, tillstånd
och annan rättstillämpning, samt uppföljning och utvärdering.
De statliga arbetstillfällena bör i högre utsträckning fördelas över landets
arbetsmarknadsregioner.

Synpunkter
Region Kronoberg skulle i första hand gärna se myndighetsgemensam regional
indelning inom den geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar, det vill
säga Jönköping, Kalmar, Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne.
Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag på de tio statliga
myndigheterna som är föreslagna för en ny gemensam geografisk indelning:











Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige
Tillväxtverket
Trafikverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten

Region Kronoberg vill därutöver betona att hälso- och sjukvården har många
kontakter med olika myndigheter som till exempel Inspektionen för vård och
omsorg, Etikprövningsnämnder, Yrkeshögskolemyndigheten, samt
Försäkringskassan. Region Kronoberg anser att det skulle underlätta om även
dessa myndigheter har samma geografiska indelning som de tio föreslagna
myndigheterna. De myndigheter som har vida uppdrag i samverkan med många
aktörer och inte omgående kan samordnas med sjukvårdsregionerna bör ha en
intern organisation som underlättar samverkan över gränser.
Eftersom den föreslagna indelningen är stora geografiska enheter kommer mindre
indelningar att behövas som även dessa behöver ha en liknande struktur, inte
minst ur ett tillgänglighetsperspektiv för såväl invånare som samverkande
myndigheter. Dessa bör avspegla regionernas gränser.

Sida 2 av 4

Remissyttrande
Diarienr: 18RGK677
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-01

Myndigheter bör anpassa sig till en gemensam indelning
Region Kronoberg tillstyrker utredarens konstaterande att ifråga om nationella
myndigheter utan regional indelning behöver flera av dessa utveckla ett tydligare
regionalt förhållningssätt. Det innebär att säkerställa en regional närvaro med
relevanta funktioner, beslutsmandat och kunskap om det geografiska området.
Det här behovet har lyfts fram av såväl myndigheter som kommunsektorn. I
dagsläget upplever många att det är svårt att i nationellt organiserade myndigheter
hitta rätt person och dialogpart för regionala frågor.
Beteckning och utformning av namn på kommuner på
regional nivå
Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på kommuner på
regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”. Detta är särskilt
betydelsefullt då det rör en demokratiskt viktig aktör. Varje region bör ha
möjligheten att avgöra om begreppet län ska användas efter det geografiska
namnet.
Indelningskommittén föreslår att fullmäktige respektive styrelsen på regional nivå
i lagstiftningen ska benämnas regionfullmäktige respektive regionstyrelse, Region
Kronoberg är särskilt nöjd med att det som en följd kommer att stå ”val till
regionfullmäktige” på valsedlarna, önskvärt vore dock att det ändrades redan till
valet 2018. Region Kronoberg förordar också att dessa begrepp,
”regionfullmäktige” och ”regionstyrelse” även ska användas i samtliga
sammanhang där idag begreppet landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse
används, exempelvis i tryckfrihetsförordningen och riksdagsordning.
Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid
ändringar i landstingsindelningen
Region Kronoberg bejakar Indelningskommitténs förslag om att särskild hänsyn
ska tas till önskemål och synpunkter från landsting och kommuner som berörs av
indelningsändringar, vilket innebär en ny lagstadgad uppgift för landstingen.
Staten som regional arbetsgivare
Statens arbetstillfällen är idag en viktig del av svensk arbetsmarknad. Men
tjänsterna är ojämnt fördelade över landet. De utgör från 15 % (Uppsala län) till 4
% (Kronobergs län) av arbetstillfällena regionalt. Med detta utgångsläge ser
Region Kronoberg trenden med en ökande centralisering som mycket
oroväckande. Mellan 2008 och 2014 ökade antalet förvärvsarbetande inom den
statliga sektorn i Stockholms län med 8 135 medan de minskade med 187 i
Kronoberg.
Avsaknad av statliga arbeten är negativt för regional utveckling. Inte minst då
dessa tjänster ofta attraherar akademiker och arbetsuppgifter som inte finns inom
det privata näringslivet. Statlig närvaro i större delar av landet har också
verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar.
Oavsett indelning vill Region Kronoberg därför att förändringar i
statsförvaltningen ska leda till en jämnare geografisk fördelning av statliga
arbetstillfällen. Staten bör vara närvarande i samtliga regioner och kommuner.
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Statens samverkan med regionerna
Region Kronoberg förordar en utvecklad och utökad samverkan mellan regional
och statlig nivå genom de strukturer som byggts upp kring det regionala
tillväxtuppdraget. Idag träffas politiker i politikerforum, samt tjänstemän i
tjänstemannaforum på regeringskansliet. Mötena arrangeras av
Näringsdepartementet i samverkan med regionerna. Dessa fora fungerar bra som
direktkontakt med statens myndigheter och departement och kan inte ersättas av
indirekt kontakt via länsstyrelser. Region Kronoberg önskar att staten fortsätter
att utveckla denna direktsamverkan med regionerna, vilken är effektivare än att
använda länsstyrelserna som en mellanhand.
Region Kronoberg instämmer i Indelningskommitténs förslag att de medel som
idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret flyttas
i sin helhet från länsstyrelsernas förvaltningsanslag och kopplas till verksamheten
eller till de organ som har det lagreglerade ansvaret. Dagens situation med en
uppdelning skapar otydlighet i ansvar och mandat, inte minst mot tredje person
såsom företagare eller medborgare.
Övrigt
Enligt Indelningskommitténs förslag ska de regioner som landet har delats in i för
hälso- och sjukvård som berör flera landsting i lagstiftningen benämnas
samverkansregioner. Region Kronoberg anser att benämningen bör inkludera att
det handlar om vård och samverkan, ett förslag är Vårdsamverkan Syd,
Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för invånarna vad
samverkan avser.
Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att det vart fjärde år lämnas en
rapport till regeringen som beskriver utvecklingen av regionernas samverkan.
Region Kronoberg anser dock inte att det är självskrivet att det alltid är
Göteborgs universitet som får uppdraget löpande. Över tid borde
uppdragstagaren kunna variera eftersom det finns fler lärosäten med liknande
kompetens.
För övrigt anser Region Kronoberg att länsstyrelsernas uppdrag bör ses över,
renodlas och förtydligas. Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och
samordna det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsens uppdrag bör renodlas till att
handla om tillsyn, tillstånd och annan rättstillämpning, samt uppföljning och
utvärdering men ingen samordnande roll i det regionala tillväxtarbetet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Remissyttrande – Förslag till
ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser
(N2014/04348/MRT) (18RGK1110)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Transportstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inget att erinra över förslaget till ändringar av regleringen
avseende marktjänster vid flygplatser.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Transportstyrelsen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Följebrev - Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid
flygplatser.
 Missiv - Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid
flygplatser.
 Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid flygplatser.

Missiv remissyttrande
Diarienr: 18RGK1110
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kanslaiavdelningen
Datum: 2018-07-04

Regionstyrelsen

Remissyttrande – förslag till ändringar avseende
regleringen av marktjänster vid flygplatser
(N2014/04348/MRT)

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

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Transportstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inget att erinra över förslaget till ändringar av regleringen
avseende marktjänster vid flygplatser.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid
flygplatser (N2014/04348/MRT)
Remissyttrande över Förslag till ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser (N2014/04348/MRT)
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n.remissvar@regeringskansliet.se
marie.egerup@regeringskansliet.se

Remissyttrande – förslag till ändringar avseende
regleringen av marktjänster vid flygplatser
(N2014/04348/MRT)

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg är majoritetsägare av Växjö Småland Airport.
Synpunkter
Region Kronoberg har inget att erinra mot förslaget.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Datum

2018-04-27
Dnr/Beteckning

TSL 2018-2921
Upprättad av

Loella Fjällskog
Sjö- och luftfart
Juridikenheten
Juridiska sektionen för luftfart

Förslag till ändringar avseende
regleringen av marktjänster

TS4011, v3.0, 2018-01-12

Översyn av regelverket och utökat tillsynsansvar för
Transportstyrelsen

Utredningsuppdrag
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Datum

2018-04-27
Dnr/Beteckning

TSL 2018-2921
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1

Fackordlista

Användare av flygplats

Varje fysisk eller juridisk person
som med flyg transporterar
passagerare, post eller gods, från
eller till den berörda flygplatsen.

Användarkommitté

Kommitté på flygplatsen upprättad
av ledningsenheten. Består av
företrädare för användarna av
flygplatsen. Alla användare har rätt
att ingå i kommittén eller får
företrädas av en organisation som
han eller hon anförtror detta
uppdrag.

Egenhantering

En situation där en användare av en
flygplats skaffar sig en eller flera
typer av marktjänster utan att ingå
något som helst kontrakt om detta
med tredje man. Användare anses
dock inte som tredje man, i
förhållande till varandra, om den
ena innehar majoritet i den andra,
eller samma enhet innehar
majoriteten i var och en av dem.

EU Pilot

Informellt förfarande hos EU
Kommissionen innan
överträdelseförfarande inleds.

Ledningsenhet

Den som tillsammans med eller
självständigt från annan verksamhet
och i kraft av lagar och andra
författningar har i uppdrag att
administrera flygplatsens
infrastrukturer och samordna och
kontrollera den verksamhet som
aktörer som befinner sig på berörd
flygplats eller berört
flygplatssystem bedriver.
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Leverantör av marktjänst

Varje fysisk eller juridisk person
som tillhandahåller tredje man en
eller flera typer av marktjänster.

Marktjänst

En tjänst som utförs på en flygplats
åt en användare av en flygplats och
finns upptagen i bilagan till
marktjänstlagen. Tjänsterna finns i
Bilaga 1.
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2

Sammanfattning

2.1
Uppdraget
Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde på marknaden
för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen (direktivet) har
huvudsakligen genomförts genom lagen (2000:150) om marktjänster på
flygplatser (marktjänstlagen). Enligt direktivet ska tillträdet till marknaden
för marktjänster vara fritt och egenhantering utövas fritt. Centraliserad
infrastruktur är i vissa fall godtagbart. Tillträde till flygplatsanläggningar ska
garanteras och disponibla utrymmen ska fördelas mellan leverantörer och
egenhanterare utifrån villkor och kriterier som är relevanta, objektiva,
genomblickbara och icke-diskriminerande. Ifall en avgift tas ut för tillträdet
till flygplatsens anläggningar ska den bestämmas på grunder som är relevanta,
objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.
Med anledning av klagomål till Europeiska kommissionen rörande tillträdet
till centraliserad infrastruktur på Stockholm-Arlanda flygplats har
kommissionen efter viss skriftväxling sänt över en formell underrättelse till
Sverige och gör gällande att Sverige i några fall inte tillämpat reglerna i
direktivet korrekt.
Några av kommissionens påpekanden är sådana att den svenska lagstiftningen
på området snarast bör justeras. Det gäller främst i förhållande till direktivets
krav på att villkor för tillgång till centraliserade anläggningar ska vara
relevanta, objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande samt en
tillförsäkran om att inga otillåtna avgifter tas ut, dvs säkerställa att tillträdet
till marknaden är fritt.
För att säkerställa att lagstiftningen efterlevs bör Transportstyrelsen få ett
tillsynsansvar samt ges rätt att meddela förlägganden och förbud, vilka får
förenas med vite. Transportstyrelsen bör också ges rätt att ta ut en avgift för
sin tillsynsverksamhet.
Transportstyrelsen har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att ta fram ett
underlag avseende erforderliga ändringar i marktjänstlagstiftningen utifrån
den aktuella EU Piloten och formella underrättelsen. Utredningen ska
presentera problemet, ge förlag på åtgärder, utreda eventuella andra behov av
förtydliganden i lagen samt innehålla en konsekvensutredning,
författningsförslag och författningskommentarer.
Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.
2.2
Vårt förslag
Begränsning av marknaden
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Trots att marknaden för marktjänster ska vara fri kan den i vissa fall
begränsas. Det föreslås att luftfartsskyddet ska läggas till som ett skäl till
varför en begränsning ska kunna införas.
Om Transportstyrelsen beslutar om en begränsning av marknaden ska detta
beslut fastställas genom ett formellt förfarande hos kommissionen. Avser
beslutet leverantörer av marktjänster och urval därefter gjorts ska, om en
leverantör som blivit utvald upphör min sin verksamhet före den beslutade
tiden, en ersättare väljas ut enligt föreskrivet förfarande.
Ersättningar
Ersättningar som tas ut för utnyttjandet av anläggningar ska fastställas utifrån
direktivets
övergripande
principer
om
relevans,
objektivitet,
genomblickbarhet och icke-diskriminering. Ersättning får tas ut av den som
innehar eller på andra grunder tillhandahåller anläggningar som används av
marktjänstutövare. Inga andra ersättningar än för utnyttjandet får tas ut.
Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer
Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer som måste uppfyllas av de som
vill utöva marktjänster fastställs av ledningsenheten. Avser dessa villkor och
specifikationer för leverantörer ska dessa samrådas med användarkommittén
på flygplatsen. Samråd krävs inte när dessa avser egenhanterare.
Förbud att utföra marktjänster
En möjlighet att förbjuda en leverantör av marktjänster eller den som utövar
egenhantering från att utöva marktjänster ifall denne bryter mot vissa
bestämmelser ersätter den idag gällande bestämmelsen om att rätten att utöva
marktjänster kan återkallas.
Nytt tillsynssystem
Transportstyrelsens föreslås få ett utpekat tillsynsansvar över att
bestämmelserna i marktjänstlagen och föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen efterlevs. Som en del av tillsynsansvaret ska Transportstyrelsen
kunna besluta om förelägganden och förbud som kan vara förenade med vite.
Bemyndiganden
Transportstyrelsen föreslås få ett bemyndigande om att meddela ytterligare
föreskrifter i de avseenden som behandlas i marktjänstlagen.
Transportstyrelsen ges också bemyndigande att meddela föreskrifter om
avgifter avseende tillsyn och ärendehandläggning.
Överklagande
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Möjligheten att överklaga beslut eller enskilda åtgärder som tillkommit
genom samrådsförfaranden mellan ledningsenheten, användarkommittén och
de företag som tillhandhåller marktjänster införs i lagen. Även de
förelägganden och förbud som Transportstyrelsen beslutat ska kunna
överklagas. Överklagandet sker hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
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3

Författningsförslag

3.1

Förslag till
ändring i lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser
Härigenom föreskrivs ifråga om lagen (2000:150) om marktjänster på
flygplatser
dels att nuvarande 24 § ska betecknas 28 §,
dels att 7, 10, 15, 17, 20 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 24 § ska sättas närmast före 28 §,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 24-27 §§, samt närmast
före 24 och 26 §§ två nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7§

Tillträdet till marknaden för
marktjänster skall vara fritt. Trots
detta får tillträdet begränsas enligt 8,
9, 12 och 13 §§, dock endast i den
utsträckning
som
säkerheten,
kapaciteten eller utrymmet på
flygplatsen kräver det.

Tillträdet till marknaden för
marktjänster ska vara fritt. Trots detta
får tillträdet begränsas enligt 8, 9, 12
och 13
, dock endast i den
utsträckning
som
säkerheten,
luftfartsskyddet, kapaciteten eller
utrymmet på flygplatsen kräver det.

Vid tillämpningen av denna lag
skall, med undantag för ärenden som
skall prövas med stöd av 23 , beslut
fattas och villkor uppställas utifrån
skäl som är relevanta, objektiva,
genomblickbara
och
ickediskriminerande.

Vid tillämpningen av denna lag ska,
med undantag för ärenden som ska
prövas med stöd av 23 §beslut fattas,
villkor uppställas och ersättningar
fastställas utifrån skäl som är
relevanta, objektiva, genomblickbara
och icke-diskriminerande.

10§
Om antalet tjänsteleverantörer är
Om antalet tjänsteleverantörer är
begränsat enligt 8 eller 9 § skall begränsat enligt 8 eller 9 §§ ska
leverantörerna väljas efter en leverantörerna väljas efter en
anbudsinfordran.
anbudsinfordran.
Beslut om urval av leverantörer av marktjänster fattas av ledningsenheten
efter samråd med användarkommittén om ledningsenheten inte
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tillhandahåller liknande marktjänster, inte direkt eller indirekt kontrollerar
något företag som tillhandahåller sådana tjänster, och inte på annat sätt har
anknytning till ett sådant företag. I andra fall beslutar Transportstyrelsen efter
samråd med användarkommittén och ledningsenheten om urval av
leverantörer.
Den som får fatta beslut om urval
av leverantörer av marktjänster skall
upprätta en anbudsinfordran och se
till att denna offentliggörs i
Europeiska
gemenskapernas
officiella tidning.

Den som får fatta beslut om urval
av leverantörer av marktjänster ska
upprätta en anbudsinfordran och se
till att denna offentliggörs i
Europeiska
gemenskapernas
officiella tidning.

Beslut om urval får fattas för en tid av
Beslut om urval får fattas för en tid
högst sju år.
av högst sju år. Om en leverantör av
marktjänster upphör med sin
verksamhet före utgången av den
beslutade tiden ska en ersättare
väljas ut enligt det förfarande som
anges i tredje stycket.
Ledningsenheten skall informera
Ledningsenheten ska informera
användarkommittén om de beslut användarkommittén om de beslut
som fattas enligt denna paragraf.
som fattas enligt denna paragraf.

15 §
När ledningsenheten avser att
uppställa
kontraktsvillkor
eller
tekniska specifikationer som måste
uppfyllas av leverantörer av
marktjänster eller av dem som önskar
utöva egenhantering, skall dessa
villkor eller specifikationer fastställas
efter
samråd
med
användarkommittén på flygplatsen.
Villkoren eller specifikationerna
skall fastställas i särskilda beslut.

När ledningsenheten avser att
uppställa
kontraktsvillkor
eller
tekniska specifikationer som måste
uppfyllas av leverantörer av
marktjänster eller av dem som önskar
utöva egenhantering, ska dessa
villkor eller specifikationer fastställas
i särskilda beslut. Avser villkoren
eller specifikationerna leverantörer
av marktjänster ska dessa fastställas
efter
samråd
med
användarkommittén på flygplatsen.

17 §
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När en leverantör av marktjänster
eller ett företag som utför
egenhantering inte längre utnyttjar
sin rätt att bedriva verksamheten får
denna
rätt
återkallas
av
Transportstyrelsen. Rätten att utföra
marktjänster får också återkallas från
den som saknar nödvändiga tillstånd,
eller från den som på ett icke ringa
sätt åsidosätter regler i denna lag eller
andra bestämmelser, som syftar till
att en flygplats skall fungera
tillfredsställande.

Om en leverantör av marktjänster
eller ett företag som utför
egenhantering saknar nödvändiga
tillstånd eller på ett icke ringa sätt
åsidosätter regler, i denna lag eller
andra bestämmelser, som syftar till
att en flygplats ska fungera
tillfredsställande, får Transportstyrelsen förbjuda denne att utöva
marktjänster.

Ledningsenheten
vid
berörd
Ledningsenheten
vid
berörd
flygplats får hos Transportstyrelsen flygplats får hos Transportstyrelsen
ansöka om återkallelse enligt första ansöka om förbud
enligt första
stycket.
stycket.

20 §
Leverantörer av marktjänster och
användare som utövar egenhantering
skall ges tillträde till anläggningar i
sådan omfattning och på sådant sätt
som är nödvändigt för att de ska
kunna tillhandahålla tjänster till
tredje man eller utöva egenhantering

Leverantörer av marktjänster och
användare som utövar egenhantering
ska ges tillträde till anläggningar i
sådan omfattning och på sådant sätt
som är nödvändigt för att de ska
kunna tillhandahålla tjänster till
tredje man eller utöva egenhantering.

Om det behövs för att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga
utrymmen och liknande, eller för att kunna bereda plats för tillkommande
leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering får
ledningsenheten efter att ha hört användarkommittén besluta om jämkningar
eller omfördelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utför eller
står i begrepp att börja utföra marktjänster på flygplatsen.
Den som innehar anläggningar som
används
av
leverantörer
av
marktjänster eller användare som
utövar egenhantering får ta ut en
ersättning för utnyttjandet.

Den som innehar eller på andra
grunder tillhandahåller anläggningar
som används av leverantörer av
marktjänster eller användare som
utövar egenhantering får ta ut
ersättning endast för utnyttjandet.
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Tillsyn
24 §
Transportstyrelsen utövar tillsyn
över efterlevnaden av denna lag och
föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.
Transportstyrelsen har, om det
behövs för tillsynen, rätt att på
begäran få
1. sådana upplysningar och ta del av
sådana handlingar som tillsynen
gäller, och
2. tillträde till flygplatsen samt de
lokaler och anläggningar som
tillsynen gäller.
25 §

Transportstyrelsen får meddela de
förelägganden och förbud som
behövs för tillsynen och för
efterlevnaden
av
lagen
och
föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen. Ett beslut om
föreläggande eller förbud får förenas
med vite.

Bemyndiganden
26 §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter (i de
avseenden som behandlas i lagen) om
1. flygplatsens användarkommitté,
2. tillträdet till marknaden,
3. de beslut, villkor och ersättningar
som anges i 7 § andra stycket,
4. begränsningar av marknaden samt
urval av leverantörer av marktjänster

Förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster

Utredningsuppdrag

14 (62)

Datum

2018-04-27
Dnr/Beteckning

TSL 2018-2921

till tredje man och användare som
utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av
utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av
anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén,
och
13. tillsyn.
27 §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för
tillsyn och ärendehandläggning
enligt denna lag och enligt
föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen.
Överklagande
24 §
Transportstyrelsens
eller
ledningsenhetens beslut enligt 8–15
och 17 §§, 20 § första och andra
styckena och 21 § samt beslut om
avgifter enligt 4 § får överklagas hos
allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd
krävs
vid
överklagande till kammarrätt.

28 §
Transportstyrelsens
eller
ledningsenhetens beslut enligt 8–15
och 17 §§,
§ första 20
och andra
styckena och 21, 22 och 25 §§ får
överklagas
hos
allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätt.

_______________
Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
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3.2

Förslag till
ändring i förordning (2000:151) om marktjänster på
flygplatser
Härigenom föreskrivs ifråga om förordningen (2000:150) om marktjänster
på flygplatser
att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 5-7 §§, samt närmast
före 5 och 6 §§ två nya rubriker av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Beslut om begränsning
5 §1
Transportstyrelsen ska minst tre
månader före ikraftträdandet anmäla
till kommissionen varje beslut om
begränsning, enligt 9 och 13 §§ lag
(2000:150) om marktjänster på
flygplatser, samt de skäl som
berättigar till begränsningen.
Senast tre månader före utgången
av den beviljade begränsningen
enligt 9 och 13 §§ lag (2000:150) om
marktjänster på flygplatser ska
Transportstyrelsen fatta ett nytt
beslut om undantag och anmäla det
till kommissionen enligt första
stycket.
Transportstyrelsens beslut om
begränsningar enligt 9 § lag
(2000:150) om marktjänster på
flygplatser som avser tjänster som
anges i 8§ i samma lag får endast
förlängas en gång med ytterligare två
år genom anmälan till kommissionen
enligt första stycket.

1

Tidigare 5 § upphävd genom förordning 2004:1130.
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Bemyndiganden
6 §2
Transportstyrelsen får meddela
ytterligare
föreskrifter
(i
de
avseenden som behandlas i lag
(2000:150) om marktjänster på
flygplatser) om
1. flygplatsens användarkommitté,
2. tillträdet till marknaden,
3. de beslut, villkor och ersättningar
som anges i 7 § andra stycket,
4. begränsningar av marknaden samt
urval av leverantörer av marktjänster
till tredje man och användare som
utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av
utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av
anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén,
och
13. tillsyn.
7 §3
Transportstyrelsen får meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning
enligt
lag
(2000:150) om marktjänster på
flygplatser och enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
_______________
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2
3

Tidigare 6 § upphävd genom förordning 2004:1130.
Tidigare 7 § upphävd genom förordning 2004:1130.
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4

Inledning

Den 15 oktober 1996 antogs Rådets direktiv 96/67/EG om tillträde till
marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen. Direktivet
genomfördes i Sverige genom lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser
och förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser, se prop.
1999/2000:41 och Ds 1999:59.
Marktjänstlagen reglerar bl.a. följande:
•

Tillträdet till marknaden för marktjänster ska vara fritt.

•

Användarkommittéer och samrådskrav.

•

Begränsning av marknaden och val av leverantörer av marktjänster till
tredje man.

•

Begränsning av marknaden och val av användare som får utöva
egenhantering.

•

Uppdelning i bokföringen.

•

Tillträde till anläggningar (även centraliserade anläggningar),
jämkningar eller omfördelningar av utrymmen samt uttagande av
ersättning för utnyttjande av anläggningar.

•

Överklagningsförfarande.

För en beskrivning av marktjänster se avsnitt 7.
Under 2013 inledde Europeiska kommissionen ett informellt ärende mot
Sverige, en s.k. EU Pilot, som innebär skriftväxling i ärenden där oklarheter
i genomförandet av olika EU-rättsakter kan klaras ut på ett förhållandevis
enkelt sätt. Ärendet gällde brister i genomförandet och tillämpningen i
Sverige på Stockholm-Arlanda flygplats av direktivets bestämmelser.
Stockholm-Arlanda flygplats drivs av Swedavia AB. Pilotärendet avslutades
med att kommissionen konstaterade att man inte var nöjd med de svar som
lämnats från Sverige.
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5

Den formella underrättelsen

Den 10 december 2015 beslutade kommissionen en formell underrättelse i
vilken kommissionen framför att Sverige underlåtit att korrekt tillämpa
bestämmelser i direktiv 96/67/EG på tre punkter.
Artikel 16.1
Punkten gäller felaktig tillämpning av artikel 16.1 i direktivet. I sak står det i
artikel 16.1 att ”Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att
tjänsteleverantörerna respektive användarna som önskar tillämpa
egenhantering skall garanteras tillträde till flygplatsanläggningarna, i den
mån tillträde är nödvändigt för utövandet av deras verksamheter. Om
flygplatsens ledningsenhet eller i förekommande fall den statliga
myndigheten eller annan kontrollmyndighet uppställer villkor för tillträdet,
skall dessa vara relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande.”
Bestämmelsen motsvaras delvis av 20 § 1 st i marktjänstlagen. Där anges att
”Leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering skall
ges tillträde till anläggningar i sådan omfattning och på sådant sätt som är
nödvändigt för att de skall kunna tillhandahålla tjänster till tredje man eller
utöva egenhantering.” Av 7 § 2 st framgår att beslut som fattas och villkor
som uppställs skall göras utifrån skäl som är relevanta, objektiva,
genomblickbara och icke-diskriminerande.
Kommissionen ansåg att avsaknaden av i förväg tydligt fastställda villkor för
alla potentiella egenhanterare eller tjänsteleverantörer innebär att villkoren
för tillträde inte är genomblickbara. De ansåg också att det heller inte kan
garanteras att dessa villkor är relevanta, objektiva och icke-diskriminerande.
Artikel 16.3
Punkten gäller felaktig tillämpning av artikel 16.3 i direktivet. I sak står det i
artikel 16.3 att ”När tillträdet till flygplatsens anläggningar är förenat med att
en avgift tas ut, skall avgiften bestämmas på grunder som är relevanta,
objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.”
Bestämmelsen motsvaras delvis av 20 § 3 st i marktjänstlagen. Där anges att
”Den som innehar anläggningar som används av leverantörer av marktjänster
eller användare som utövar egenhantering får ta ut en ersättning för
utnyttjandet”. Av 7 § 2 st framgår att beslut som fattas och villkor som
uppställs ska göras utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara
och icke-diskriminerande.
Kommissionen ansåg att uttagandet av en avgift som avser kostnader för
undersökning av framför allt teknisk genomförbarhet, juridisk och ekonomisk
expertis samt prissättningen i samband med ett tillträde, som dessutom inte
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garanterar tillträde till anläggningarna inte är förenlig med artikel 16.3 då
avgiften inte avser användningen av själva infrastrukturen.
Artikel 7.1
Punkten gäller felaktig tillämpning av artikel 7.1 i direktivet. I sak står det i
artikel 7.1 att ”Medlemsstaterna skall, i enlighet med bestämmelserna i artikel
1, vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att egenhanteringen kan
utövas fritt.”
Bestämmelsen motsvaras delvis av 7 § 1 st i marktjänstlagen. Där anges att
”Tillträdet till marknaden för marktjänster skall vara fritt”.
Eftersom de svenska myndigheterna inte har uppfyllt bestämmelserna i artikel
16.1 och 16.3 i direktivet, anser kommissionen att även artikel 7.1 i direktivet
inte har respekterats.
Sverige svarade på den formella underrättelsen den 7 mars 2016 och angav i
svaret att avgifter och villkor för tillträde till anläggningarna ska
tillgängliggöras av den som tillhandahåller anläggningen inom en viss tid
efter att en intressent begärt att få ta del av dessa. Om en avgift tas ut som inte
avser utnyttjandet av anläggningar kan denna prövas i allmän domstol.
Den 25 juli 2016 fick Sverige del av en kompletterande underrättelse från
kommissionen. Kommissionen vidhöll att Sverige inte uppfyllt sina
skyldigheter att vidta nödvändiga åtgärder för att tjänsteleverantörer och
egenhanterare på Stockholm-Arlanda flygplats ska garanteras nödvändigt
tillträde till flygplatsanläggningarna, vilket strider mot artikel 16.1 och 16.3 i
direktivet. Följaktligen har Sverige även underlåtit att vidta de åtgärder som
krävs för att säkerställa att egenhantering kan utövas fritt, vilket strider mot
artikel 7.1 i direktivet.
Sverige svarade på den kompletterande underrättelsen den 25 oktober 2016
och meddelade att man avsåg att komplettera marktjänstlagen med
bestämmelser om ett tillsynssystem. Den tillsynsmyndighet som utses kan
dels meddela föreskrifter om bl.a. grunderna för avgifternas beräkning, dels
kontrollera att bestämmelserna följs och dessutom vidta åtgärder mot den som
ändå inte följer dem. Dessutom avses 20 § 3 st justeras så att det i enlighet
med Europeiska domstolens praxis framgår att inga andra avgifter än de som
avser utnyttjandet av anläggningar är tillåtna.

Förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster

Utredningsuppdrag

20 (62)

Datum

2018-04-27
Dnr/Beteckning

TSL 2018-2921

6

Uppdraget

Transportstyrelsen fick den 30 november 2017 i uppdrag av
Näringsdepartementet att ta fram ett underlag avseende erforderliga ändringar
i marktjänstlagen utifrån aktuell EU Pilot och den formella underrättelsen.
Vid ett uppstartsmöte den 16 januari 2018 förtydligades att utredningen ska
presentera problemet, ge förlag på åtgärder, utreda eventuella andra behov av
förtydliganden i lagen samt innehålla en konsekvensutredning,
författningsförslag och författningskommentarer. Uppdraget ska redovisas till
departementet senast den 30 april 2018.
Transportstyrelsen gjorde i ett första skede en jämförelseanalys mellan
direktivet och marktjänstlagstiftningen för att säkerställa att direktivet tolkats
och införlivats korrekt. I analysen noterades några delar av direktivet som
saknade motsvarighet i den svenska lagstiftningen och viss diskrepans vad
gäller ordval.
Transportstyrelsens fokus har framför allt varit att komma till rätta med de
brister som kommissionen påpekat. Utöver detta har även frågor som bedömts
ha betydelse för tillämpningen av lagen prioriterats. Andra språkliga
avvikelser, som inte bedömts ha inverkan på tillämpningen, har myndigheten
inte arbetat vidare med.
Omfattningen av Transportstyrelsens föreslagna tillsyn och avgifter kopplade
till detta kommer att utredas vidare vid framtagandet av myndighetens
föreskrifter. Inom ramen för det arbetet kommer även en mer specifik
konsekvensutredning att tas fram.
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7

Marktjänster

Marktjänster är tjänster som utförs på en flygplats åt en användare av en
flygplats och finns upptagen i bilagan till marktjänstlagen, se bilaga 1.
Marktjänster på större flygplatser tillhandahålls ofta av stora internationella
aktörer, t.ex. SAS Ground Handling, Aviator Airport Services eller Menzies
Aviation som erbjuder användare ett basutbud av olika marktjänster. Bolag
kan specialisera sig och erbjuda en utvald marktjänst som t.ex. catering. Dessa
bolag kan också vara stora internationella aktörer som opererar i flera länder
såsom t.ex. Gate Gourmet och LSG Sky Chefs.
För att få bedriva marktjänster på en flygplats måste leverantören ingå ett
marktjänstavtal med flygplatsen. På de statliga flygplatserna ansöker
marktjänstbolag om att få bedriva marktjänst på flygplatsen och därefter förs
en dialog kring tjänsten/tjänsterna som bolaget avser utföra, eventuella
kunder på den aktuella flygplatsen samt resurser och kompetens hos utövaren.
Därefter tecknas ett marktjänstavtal.
Ett marktjänstavtal innehåller bestämmelser om den tjänst som får utövas,
behörighet att vistas på flygplatsen, ersättningar, regelverk att följa, safety
och security etc. Först efter att avtal ingåtts kan marktjänstutövaren ansöka
om att få en behörighetshandling för tillträde till områden inom flygplatsen
till vilka det krävs särskild behörighet.
För att tillmötesgå de internationella regelverk som flygplatsen har att följa
(bl.a. Kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 4, ADR.OR.D.025)
genomgår operatören en obligatorisk utbildning för nya aktörer eller en
tillträdesrevision där man går igenom gällande regelverk som operatören har
att uppfylla innan verksamheten får påbörjas på flygplatsen.
På flera av Swedavias flygplatser finns det, vad gäller tillhandahållande av
flygbränsle, infrastruktur som ägs av andra än av flygplatsen själva. På
Arlanda ägs bränsledepån av ett annat bolag (AFAB, Arlanda
Flygbränslehantering AB) som har ett arrendeavtal med flygplatsen avseende
den markyta där anläggningen byggts. Depån är sammankopplad med
flygplatsens hydrantsystem som går runt flygplatsen och där dispenserbolag
(SFS, Stockholm Fueling Services AB) som utför själva tankningarna till
luftfartyg hämtar bränsle. Swedavia har avtal med AFAB om att de som så
önskar ska få utnyttja depån för bränslehantering, t.ex. ett flygbolag som igår
avtal med ett oljebolag om leverans. De som utför själva tankningarna
(dispenserbolagen) är marktjänstoperatörer och har marktjänstavtal med
Swedavia. AFAB anses tillhandhålla en marktjänst genom det
4

Kommissionens förordning (EU) 139/2014 av den 12 februari 2014 om krav och administrativa rutiner för
flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.
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sammankopplade systemet och har därför även de ett marktjänstavtal med
Swedavia. På Landvetter finns en liknande lösning där bränsledepån ägs av
ett annat bolag (GFC, Gothenburg Fuelling Company) än flygplatsen. På
Landvetter finns dock inget hydrantsystem och bränsledepån är därför separat
och bränsle hämtas med speciella flygtankningsbilar från tre cisterner för
leverans till luftfartyg.
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8

Överväganden

Förslag

Lag om marktjänster ändras så att
- marknaden kan begränsas med hänsyn till luftfartsskyddet,
- ersättningar som tas ut för utnyttjandet av anläggningar ska fastställas
utifrån direktivets övergripande principer om relevans, objektivitet,
genomblickbarhet och icke-diskriminering,
- en ersättare ska väljas ut enligt föreskrivet förfarande ifall en leverantör
som blivit utsedd upphör med sin verksamhet innan den beslutade tidens
utgång,
- samråd inte krävs vid fastställandet av kontraktsvillkor och tekniska
specifikationer som avser egenhanterare,
- Transportstyrelsen kan förbjuda en leverantör eller egenhanterare att utöva
marktjänster,
- endast ersättning för utnyttjande av anläggningar får tas ut av den som
innehar eller på andra grunder tillhandahåller anläggningar,
- Transportstyrelsen får ett utpekat tillsynsansvar och kan besluta om
förelägganden och förbud som kan förenas med vite,
- regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ges bemyndigande
att meddela ytterligare föreskrifter i de avseende som behandlas i
marktjänstlagen och föreskrifter om avgifter avseende tillsyn och
ärendehandläggning, och
- beslut avseende samrådsförfarandet samt Transportstyrelsens beslut om
förelägganden och förbud får överklagas.
Förordning om marktjänster kompletteras så att
- en begränsning av marknaden ska fastställas enligt ett formellt förfarande
hos kommissionen, och
- Transportstyrelsen ges bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter i
de avseenden som behandlas i marktjänstlagen och föreskrifter om avgifter
avseende tillsyn och ärendehandläggning.
8.1
Portalparagraf
I marktjänstlagen 7 § finns några allmänna bestämmelser. Dels regleras att
tillträdet till marknaden får begränsas i vissa lägen trots att det som
huvudregel ska vara fritt. Dels regleras att beslut och villkor enligt lagen ska
fattas och uppställas utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara
och icke-diskriminerande.
8.1.1 Luftfartsskydd
Vad gäller möjligheten att begränsa marknaden får detta enligt 7
marktjänstlagen endast göras i den utsträckning som säkerheten, kapaciteten
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eller utrymmet på flygplatsen kräver det. Vid en jämförelse mellan direktivet
och marktjänstlagstiftningen kan konstateras att begreppet säkerhet inte
återfinns i någon artikel i direktivet. Begreppet anges emellertid i skälen till
direktivet (ingresspunkt 11). Vid jämförelse med den engelska versionen av
direktivet framkommer att både safety och security anges i den engelska
medan den svenska endast nämner säkerhet . Begreppet security brukar på
svenska motsvaras av (luftfarts)skydd medan safety motsvaras av säkerhet.
Även om säkerhetsbegreppet inte återfinns i någon artikel i direktivet så har
det införts i marktjänstlagen. Att då inte även omfatta luftfartsskyddet som är
omnämnt i samma skäl i den engelska versionen innebär en inkonsekvens
som begränsar syftet med direktivet. Direktivet kom redan 1996 och det var
inte förrän i början på 2000-talet som luftfartsskyddet utvecklades till det som
det är idag. Därför kan man anta att begreppsförvirring uppstått i samband
med översättningen av direktivet, då uppfattningen ofta är att säkerhet är ett
fullgott begrepp. Inom luftfarten är det dock stor skillnad på begreppen
luftfartsskydd och säkerhet.
Luftfartsskydd handlar om de åtgärder som syftar till att förhindra kriminella
och olagliga handlingar riktade mot flyget. Målet för luftfartsskyddet är att
skydda passagerare, besättning, markpersonal, allmänhet och egendom från
olagliga handlingar. Med olagliga handlingar avses till exempel brottsliga
angrepp såsom sabotage, kapningar och gisslantagningar. Säkerhetsskyddet
tar höjd för aktuell hotbild och innebär bl.a. att personer som ska ha eget
tillträde
till
flygplatsen
registerkontrolleras
i
enlighet
med
säkerhetsskyddslagstiftningen. Detta skydd bryts på så sätt ner på individnivå
då antalet personer som får tillträde till en flygplats kan begränsas utifrån
godkänd
registerkontroll.
För
att
beakta
luftfartsskyddet
i
marktjänstlagstiftningen skulle det däremot kunna innebära att leverantörer
och egenhanterare påverkas på företagsnivå, dvs deras rättigheter att utöva
marktjänsterna begränsas. Många leverantörer av marktjänster eller
egenhanterare på en flygplats skulle kunna innebära en stor mängd fordon på
flygsidan på en flygplats. En riskbedömning utifrån luftfartsskyddet skulle
kunna innebära att man räknar med en ökad risk i och med att ett fordon som
används vid utövandet av marktjänster på en flygplats skulle kunna användas
vid en olaglig handling. Innan ledningsenheten på en flygplats ansöker om
begränsning hos Transportstyrelsen måste en sådan riskanalys finnas och
kunna påvisa den ökade risken.
Säkerhet å andra sidan handlar om att minimera riskerna för olyckor. Olyckor
skulle kunna uppstå på en flygplats ifall antalet leverantörer och
egenhanterare blir för många. Detta problem har däremot starkare koppling
till den möjlighet att begränsa marknaden utifrån utrymmes- eller
kapacitetsbegränsningar som redan finns i marktjänstlagen.
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För att möjliggöra begränsningar av marknaden för marktjänster med hänsyn
till luftfartsskyddet måste detta skäl omnämnas i marktjänstlagen. Att endast
ta med luftfartsskyddet som ett skäl i Transportstyrelsens föreskrifter om hur
begränsningar ska ske är inte tillräckligt. Därför föreslås att luftfartsskyddet
läggs in som ytterligare ett skäl i 7 § till när marknaden för marktjänster kan
begränsas.
8.1.2

Relevans, objektivitet, genomblickbarhet och ickediskriminering
I 7 § marktjänstlagen regleras också att beslut och villkor enligt lagen ska
fattas och uppställas utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara
och icke-diskriminerande. Dessa begrepp är genomgående förekommande i
direktivet och har därför en övergripande betydelse för marktjänstlagen. Vid
införlivandet av direktivet valde man därför att ha dessa begrepp i lagens
portalparagraf, något som bör kvarstå.
Enligt artikel 16.3 får en avgift tas ut för utnyttjandet av anläggningar om
avgiften bestäms på grunder som är relevanta, objektiva, genomblickbara och
icke-diskriminerande. De fyra grundskälen återfinns i 7 § marktjänstlagens
och att en avgift får tas anges i 20 . Däremot anger inte 7 § avgifter specifikt.
§
Detta innebär en viss otydlighet kring om avgiftsfrågor ingår i begreppet
villkor och kring införlivandet av bestämmelserna i artikel 16.3.
Om skälen som anges i 7 § inte är kopplade till när avgifter tas ut kan den
som beslutar om avgifter fastställa dessa utan att ta hänsyn till
bestämmelserna i direktivet vilket påverkar marknaden negativt.
Europadomstolen har i en dom angett hur dessa skäl ska tolkas och detta kan
sammanfattas på följande sätt:
Mål C-181/06 Lufthansa
Vad gäller relevans och objektivitet måste samband finnas mellan
de faktiska kostnaderna och avgiftsbeloppet. Villkoret om
genomblickbarhet kan bara anses vara uppfyllt om det tydligt
preciseras i nationella bestämmelser vilka tjänster som
tillhandhålls och hur avgiften ifråga ska beräknas. Villkoret om
icke-diskriminering innebär att både leverantörer och
egenhanterare ska erlägga avgiften vid utnyttjande. 5

För att uppfylla artikel 16.3 i direktivet föreslås ett tillägg i 7 § andra stycket
som tydliggör att ersättningar också ska fastställs på skäl som är relevanta,
objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande. Artikel 16.3 använder
begreppet avgift, medan man i marktjänstlagen 20 § tredje stycket sedan
tidigare använder begreppet ersättning. Ersättning ses som ett samlingsnamn
5

Punkt 26-28 i domen.
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för olika typer av avgifter och kan t.ex. avse nyttjandeavgifter, hyror och
liknande. För att följa den tidigare begreppsanvändningen i lagen föreslås att
ordet ersättning används i 7 §.
Hur skälen ska uppfyllas, jfr domstolens tolkning ovan, är detaljer som bör
framgå av förskrifter på lägre nivå än lag. Föreskrifterna är av det slaget att
de med stöd av ett normgivningsbemyndigande kan meddelas i förordning
eller i myndighetsföreskrifter.
Med förslaget att lägga in ersättningar i 7 § ges kopplingen till att alla åtgärder
som följer av bestämmelserna i lagen ska grunda sig på skäl som är relevanta,
objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.
Det enda begrepp som inte bokstavligen återges i 7 § är ”fastställandet av
tekniska specifikationer” som finns i direktivets artikel 11 och i 15 §
marktjänstlagen. Tekniska specifikationer som tas fram är dock att se som en
del av de villkor som ska uppfyllas för att en leverantör eller egenhanterare
ska kunna få utöva marktjänster på flygplatsen. Villkor är redan omnämnda i
7 § och därmed omfattas begreppet ”tekniska specifikationer” och något
tillägg avseende detta behöver inte göras.
8.2
Begränsningar och urval
Transportstyrelsen har tittat på några frågor där jämförelseanalysen påvisat
avvikelser i lagen i förhållande till direktivet vad gäller begränsningar och
urval. Det första avser det formella fastställandet av begränsningar som
beskrivs i artikel 9 i direktivet och det andra avser det ersättningsförfarande
som beskrivs i artikel 11.1.e.
8.2.1 Formellt fastställande av begränsningar
Artikel 9 i direktivet anger att beslut om begränsningar som fattats pga.
utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar ska fastställas genom ett specifikt
gransknings- och godkännandeförfarande hos kommissionen.
Dessa beslut ska minst tre månader före ikraftträdandet anmälas till
kommissionen, samt innehålla de skäl som motiverar begränsningen. Senast
tre månader före utgången av den beviljade perioden ska ett nytt beslut om
undantag fattas och anmälas till kommissionen. Beslut som avser
begränsningar av leverantörer får endast förlängas en gång med ytterligare
två år genom anmälan till kommissionen.
Ingen del av detta förfarande återfinns i marktjänstlagen. Detta innebär att
eventuella beslut om begränsningar inte kommuniceras med och granskas av
kommissionen på det sätt som direktivet föreskriver. Ett sådant beslut skulle
eventuellt kunna förklaras ogiltigt i en situation där en leverantör eller
egenhanterare ifrågasätter det fattade beslutet.
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Några beslut om begränsningar enligt 9 och 13 §§ marktjänstlagen har hittills
inte fattats av Transportstyrelsen, så någon avvikelse mot direktivet har inte
uppstått och det kommer inte heller påverka någon tidigare utsedd leverantör
eller egenhanterare. Men för att säkerställa ett korrekt fastställande i enlighet
med direktivet föreslås att det detaljerade gransknings- och
godkännandeförfarandet införs i föreskrifter.
Eftersom fastställandet är en detaljerad process bör detta framgå av förskrifter
på lägre nivå än lag och förslås därför införas i 5 marktjänstförordningen
§
med ett utpekat ansvar för Transportstyrelsen.
Det noteras att det enligt 24 § marktjänstlagen går att överklaga
Transportstyrelsens beslut om begränsningar av tillträdet till marknaden.
Förfarandet med ett fastställande av kommissionen kan eventuellt komma att
påverka ett sådant överklagande. Transportstyrelsens beslut om begränsning
bör kunna villkoras med att kommissionen ska fastställa beslutet, dvs att
beslutet inte träder ikraft förrän kommissionen godkänt det. Dock måste
Transportstyrelsens beslut överklagas av den det berör inom tre veckor från
det att denne tagit del av beslutet. Det faktum att kommissionen ska fastställa
beslutet bör kunna hanteras av myndigheterna genom en öppen
kommunikation om hur fastställandeförfarandet fortlöper.
8.2.2 Nytt urval av leverantör
Jämförelseanalysen visar också att artikel 11.1.e inte införlivats i svensk
lagstiftning. Enligt direktivet ska en ersättare väljas ut enligt urvals- och
anbudsförfarandet när en leverantör upphör med sin verksamhet före
utgången av den period för vilken han valts ut.
Att inte ha med motsvarande bestämmelse i marktjänstlagen skulle på en
begränsad marknad med två leverantörer kunna innebära att endast en enda
leverantör blir tillgänglig när den andra upphör med sin verksamhet. Detta
leder då till att ett faktiskt val mellan leverantörer inte kan göras vilket bryter
mot artikel 6 i direktivet. Att inte tillämpa förfarandet med urval av en ny
leverantör kan också innebära att en annan leverantör kan utses på ett
informellt sätt och därmed får utöva sina tjänster trots att andra leverantörer
lämnat anbud i ett tidigare skede. Dessa situationer är inget som gynnar den
öppna marknaden.
Nyvalsförfarandet ska tillämpas oavsett hur många leverantörer som valts ut
i det första skedet och blir aktuellt först när en leverantör upphör med sin
verksamhet före utgången av den beslutade tiden, dvs den tid för då
leverantören valts ut.
För att uppfylla artikel 11.1.e i direktivet bör det i 10 §, som handlar om urval
av leverantörer, införas ett nytt stycke som motsvarar artikel 11.1.e.
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8.3
Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer
Bestämmelser om kontraktsvillkor och tekniska specifikationer som uppställs
för leverantörer och egenhanterare finns i marktjänstlagen 15 §. När
ledningsenheten avser att uppställa sådana villkor och specifikationer ska
dessa fastställas efter samråd med användarkommittén på flygplatsen.
Kravet på samråd med användarkommittén av villkor och specifikationer för
leverantörer kommer från artikel 11.1.a i direktivet. Dock finns inget krav på
samråd vad gäller villkor och specifikationer för egenhanterare.
Samrådskravet har genom implementeringen i 15 § fått ett vidare
tillämpningsområde än vad direktivet åsyftar.
Av skäl 16 framgår följande:
För att en effektiv och lojal konkurrens skall kunna upprätthållas
när antalet tjänsteleverantörer är begränsat krävs det att urvalet av
dessa sker på ett genomblickbart och opartiskt sätt. Användarna
bör rådfrågas vid denna urvalsprocess eftersom det är de som
främst berörs av kvaliteten och priset på de tjänster som de
förväntas ta i anspråk.

Även detta tyder på att samrådet med användarkommittén endast är avsett för
villkor och specifikationer som ska avse leverantörer som utövar marktjänster
till tredje man.
Med anledning av detta föreslås att paragrafen formuleras om och att det
framgår att endast villkor och specifikationer som avser leverantörer ska
samrådas med användarkommittén.
När flygplatsens ledningsenhet fastställer kontraktsvillkor och tekniska
specifikationer för egenhanterare behöver man således inte samråda med
användarkommittén. Villkoren ska ändå uppställas utifrån skäl som är
relevanta, objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande. Om en
användare anser att villkoren inte uppfyller kraven 7 § kommer denne kunna
använda sig av det tillsynssystem som föreslås inrättas (se avsnitt 8.6).
Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer som måste uppfyllas av
leverantörer av marktjänster eller av de som önskar utöva egenhantering är
något som fastställs av ledningsenheten för att kunna bevilja tillträde till
flygplatsen. Swedavia har t.ex. ett s.k. licensieringsavtal med de som utövar
marktjänster på sina flygplatser som reglerar bl.a. upplåtna rättigheter,
ersättning, safety, security och miljöhänsyn. Kontraktsvillkor och tekniska
specifikationer kan därför anses utgöra kriterier som ska uppfyllas för att få
utöva marktjänster på en flygplats. Detta oavsett om marknaden är öppen för
alla som vill utöva marktjänster eller som Transportstyrelsen beslutat om att
begränsa marknaden. Vid en öppen marknad fastställer ledningsenheten
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villkoren och specifikationerna och ingår avtal med utövare om att dessa ska
följas. Om en begränsning av marknaden blir aktuell kommer tillämpningen
se något annorlunda ut. I vissa fall, som följer av bestämmelser i 10 §
marktjänstlagen, får ledningsenheten själva besluta om urval av leverantörer.
I dessa fall borde en liknande hantering som vid en öppen marknad bli aktuell.
Är det däremot Transportstyrelsen som ska besluta om urval av leverantörer
kommer Transportstyrelsen behöva få dessa villkor och specifikationer
framtagna av ledningsenheten för att veta vilka kriterier en leverantör ska
uppfylla för att kunna utöva marktjänster på den aktuella flygplatsen. Att
ledningsenheten ska ta fram detta underlag till Transportstyrelsen är detaljer
som bör framgå av föreskrifter på lägre nivå än lag. Föreskrifterna är av det
slaget att de med stöd av ett normgivningsbemyndigande kan meddelas i
myndighetsföreskrifter. En liknande hantering kommer även bli aktuell i de
fall egenhanterare ska väljas då det är Transportstyrelsen som beslutar om
urval av dessa enligt 14 §.
8.4
Återkallelse och förbud
I 17 § marktjänstlagen finns möjligheten att återkalla rätten att utöva
marktjänster för en leverantör eller egenhanterare som inte längre utnyttjar
sin rätt. Likaså kan rätten återkallas för de som saknar nödvändiga tillstånd
eller på ett icke ringa sätt åsidosätter regler som syftar till att flygplatsen ska
fungera tillfredsställande.
Att första meningen av paragrafen anger att rätten kan återkallas kan dock
innebära problem vid tillämpningen. Att återkalla något, i detta fall rätten att
utöva marktjänster, kräver att rätten från början har getts till någon. Artikel
14 i direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att införa ett
godkännandesystem av de som utövar marktjänster. Detta har dock inte
införts i marktjänstlagen. Därför kan bestämmelserna i 17 § 1 meningen inte
tillämpas i den nuvarande lydelsen.
Om Transportstyrelsen beslutat om en begränsning av marknaden och ett
urval av marktjänstutövare har gjorts kan man däremot anse att en rätt givits
till essa. Däremot bedöms inte Transportstyrelsen
d
behöva återkalla denna
rätt då detta torde lösa sig på annat sätt, t.ex. genom att utövarna inte längre
uppfyller de av ledningsenheten fastställda villkoren och specifikationerna.
Det föreskrivna förfarandet innebär en onödig administrativ uppgift för
Transportstyrelsen. Redan i propositionen till marktjänstlagen 6 ifrågasatte
Luftfartsverket denna reglering då den ansågs överflödig så länge det finns
klara och tydliga avtal.
Därför föreslås att första meningen i 17 § utgår.

6

Prop. 1999/2000:41 s. 46.
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Resterande bestämmelser i paragrafen bedöms däremot behövas framöver.
Om en leverantör eller egenanterare bryter mot bestämmelser som syftar till
att flygplatsen ska fungera tillfredsställande ska denne enligt artikel 15 i
direktivet kunna förbjudas att utöva marktjänster. Bestämmelsen har införts i
17 § 2 meningen marktjänstlagen men har liksom första meningen kommit
till att formuleras så att rätten att utöva marktjänster kan återkallas. Som
beskrivits ovan ges inte någon rätt till att utöva marktjänsterna utöver de fall
där ett urval görs efter en begränsning. Möjligheten att förbjuda någon enligt
artikel 15 kräver inte att ett urval gjorts utan ska kunna tillämpas även i fall
där begränsning inte gjorts. En leverantör eller egenhanterare som bryter mot
bestämmelser som syftar till att flygplatsen ska fungera tillfredsställande ska
kunna förbjudas att utöva marktjänsterna. Begreppet återkalla i andra
meningen 17 bör därför bytas ut mot förbjuda§ för att på så sätt tydliggöra
att det inte finns något krav på urval i dessa fall utan endast grundar sig på att
flygplatsen ska fungera tillfredsställande. Samma bedömning görs ifall en
leverantör eller egenhanterare saknar nödvändiga tillstånd. I samband med
utbyte av ordet återkalla till förbjuda föreslås också en språklig justering av
17 § 1 st.
Som en följd av förslaget till 17 § 1 st behöver andra stycket justeras på
motsvarande sätt så att det anges att ledningsenheten ansöker om förbud
enligt första stycket.
Ett ärende om förbud kan utöver en ansökan från ledningsenheten även
initieras av Transportstyrelsen vid sin tillsynsverksamhet över att
bestämmelserna i lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
efterlevs.
8.5

Ersättning för utnyttjande av anläggningar

8.5.1 Innehav
Ersättning för utnyttjande av anläggningar får enligt 20 § 3 st marktjänstlagen
tas ut, vilket motsvarar artikel 16.3 i direktivet. I direktivet anges att när
tillträdet till anläggningar är förenat med att en avgift tas ut ska avgiften
bestämmas på grunder som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande. Direktivet nämner inget om vem som får ta ut avgiften
medan det i marktjänstlagen anges att det är den som innehar anläggningarna
som får ta ut denna ersättning.
Innehav av anläggningar kan grunda sig på olika sätt. En flygplats kan själv
ha införskaffat anläggningar som används vid utövandet av marktjänster. Men
någon annan kan också ha införskaffat dessa anläggningar som finns på
flygplatsen. Det kan också finnas fall där bolag, leverantör eller egenhanterare
genom avtal med flygplatsen kommit överens om drift av anläggningarna.
Med innehav av anläggningar avses bl.a. juridisk rådighet över anläggningar,
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faktiskt förfogande över anläggningar samt innehav och tillhandahållande
genom avtal eller på andra grunder. Oavsett vem som tillhandahåller
anläggningarna och på vilken grund dessa tillhandahålls ska bestämmelserna
om ersättning för utnyttjandet, och grunderna för ersättningen, tillämpas av
denne.
Därför föreslås ett förtydligande i 20 § tredje stycket med att alla
tillhandahållanden, oaktat grund, faller inom bestämmelsens tillämplighet.
Det innebär att det inte endast blir ledningsenheten på en flygplats som
omfattas av bestämmelserna utan alla som tillhandahåller anläggningar, vilket
kan vara statliga bolag, kommunala bolag, de som ingått avtal om drift av
anläggningar med flygplatsen etc. I annat fall möjliggörs ett kringgående av
direktivets syfte och lagens bestämmelser.
8.5.2 Ersättning
I det fall som initierade EU Piloten togs en ersättning ut för att pröva huruvida
flygbolaget som ville utöva egenhantering skulle kunna få tillträde till
anläggningarna. Detta ansågs av kommissionen vara en slags prövningsavgift
och alltså inte en ersättning för utnyttjandet av anläggningarna. En sådan
ersättning är inte förenlig med direktivet.
Europadomstolen har fastslagit detta i en
följande sätt:

som kan sammanfattas
dom
på

Mål C-363/01 Lufthansa
Det är inte tillåtet att ledningsenheten vid en flygplats begär att en
leverantör av marktjänster, eller en användare som tillämpar
egenhantering, för att få tillträde till marknaden för marktjänster
vid flygplatsen ska betala en tillträdesavgift som motprestation för
att vinstdrivande verksamhet möjliggörs, utöver den avgift som
dom betalar för att få tillgång till flygplatsens anläggningar.
Ledningsenheten har däremot rätt att ta ut en avgift för nyttjande
av flygplatsens anläggningar, som kan bestämmas med beaktande
av att ledningsenheten har ett vinstintresse. Denna avgift ska
fastställas i enlighet med de kriterier som anges i artikel 16.3 i
direktivet. 7

För att en liknande situation som den i EU Piloten inte ska uppstå igen föreslås
att bestämmelsen i 20 § 3 st förtydligas med att det endast är ersättningar för
utnyttjandet av anläggningar som får tas ut.
Ordet en föreslås också tas bort från paragrafen då ordet kan läsas som ett
räkneord och därmed föranleda syftningsfel.
7

Punkt 63 i domen.
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8.6

Tillsyn

8.6.1 Ett tillsynssystem införs
Kommissionen har i sitt formella yttrande ansett att vissa bestämmelser i
direktivet inte tillämpats korrekt i Sverige. Detta innebär att leverantörer och
egenhanterare inte kan utöva sina marktjänster på ett korrekt sätt. Det är t.ex.
inte tydligt att avgifter som tas ut för utnyttjande av anläggningar är fastställda
på grunder som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande. Därför föreslås att ett tillsynssystem inrättas så att
bestämmelsernas efterlevnad kan garanteras. Med ett sådant system kan en
tillsynsmyndighet dels meddela föreskrifter om bl.a. grunderna för
avgifternas beräkning, dels kontrollera att bestämmelserna följs och dessutom
vidta åtgärder mot den som ändå inte följer dem.
Transportstyrelsen har idag liknande tillsynsuppgifter för områden inom
såsom järnvägs- och fartygsäkerhetsområdet. Transportstyrelsen föreslås
utses till tillsynsmyndighet för hela marktjänstlagen då viss tillsyn av separat
bokföring enligt 18 och 19 §§ redan åligger myndigheten.
Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över efterlevnaden av marktjänstlagen
och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Vid denna tillsyn ska
Transportstyrelsen kunna begära att få upplysningar och ta del av sådana
handlingar som tillsynen gäller. En aktör (ledningsenhet eller
marktjänstutövare) ska vid tillsynen bistå Transportstyrelsen med dessa
uppgifter. Transportstyrelsen ska också kunna begära att få tillträde till
flygplatsen, lokaler och anläggningar som tillsynen gäller. Detta förfarande
finns inom andra tillsynsområden t.ex. i järnvägslagen (2004:519) och är ett
förfarande som Transportstyrelsen är välbekant med.
Föremål för Transportstyrelsens tillsyn kommer både flygplatsens
ledningsenhet, leverantörer av marktjänster och den som innehar eller på
andra grunder tillhandahåller anläggningar som används av
marktjänstutövare att vara, d.v.s. alla som har att efterleva något av
marktjänstregelverkets bestämmelser. En genomgång av de bestämmelser
vars efterlevnad som Transportstyreslen kan utöva tillsyn över görs i följande
avsnitt.
8.6.2 Vad omfattas av tillsynen
Vid en genomgång av marktjänstlagen (inklusive de förslag som följer av
denna utredning) framkommer att följande bestämmelser i lagen kommer att
omfattas av Transportstyrelsens tillsyn.
5 § Användarkommitté

Förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster

Utredningsuppdrag

33 (62)

Datum

2018-04-27
Dnr/Beteckning

TSL 2018-2921

Transportstyrelsens tillsyn ska säkerställa att det finns en användarkommitté
på de flygplatser som omfattas av lagen, d.v.s. alla flygplatser som är öppna
för kommersiell trafik (idag ett 40-tal). Tillsynen ska också omfatta
sammansättningen av kommittén och rätten att få ingå i den.
6 § Tjänster till tredje man och egenhantering – omfattning
I enlighet med tröskelvärdena i 6 § kommer Transportstyrelsens tillsyn att
vara uppdelad på vissa flygplatser beroende på vilka marktjänster som
tillhandhålls/utövas, kopplat till årstrafiken på flygplatsen.
Bestämmelserna om marktjänster till tredje man ska tillämpas på flygplatser
med en årstrafik som är större än eller lika med två miljoner
passagerarrörelser eller 50 000 ton gods. De fem flygplatser som för
närvarande överstiger dessa tröskelvärden är; Arlanda Airport, Landvetter
Airport, Bromma Airport, Malmö Airport och Stockholm Skavsta Airport.
Bestämmelserna om egenhantering av bagagehantering, ramptjänster,
påfyllning av bränsle och olja samt gods- och posthantering (såväl vid
ankomst och avgång som i transit, när det gäller den fysiska hanteringen av
gods och post mellan terminalanläggningen och luftfartyget) tillämpas på
flygplatser med en årstrafik som är större än eller lika med en miljon
passagerarrörelser eller 25 000 ton gods. De flygplatser som överstiger dessa
tröskelvärden är utöver de fem som nämndes i stycket ovan även Luleå
Airport och Umeå Airport.
Bestämmelserna om egenhantering av andra marktjänster ska tillämpas på
alla flygplatser som står öppna för kommersiell trafik, d.v.s. ett 40-tal.
Se bilaga 2 för en sammanställning av samtliga flygplatser och den
uppdelning som görs i 6 §.
7§ Portalparagrafen
Transportstyrelsen kan genom tillsyn säkerställa att marknaden för
marktjänster är fri.
Tillsynen kan också säkerställa att beslut, villkor och ersättningar fattats
utifrån skälen som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal.
10§ Urval av leverantörer
När ledningsenheten gör urval av leverantörer kan Transportstyrelsens tillsyn
säkerställa att detta görs utifrån bestämmelserna i 10 §. Där anges att urval
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görs efter en anbudsinfordran som offentliggjorts i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning. Urvalet får avse högst sju år. Tillsynen kan
också avse de fall en leverantör av marktjänster upphört med sin verksamhet
före utgången av den beslutade tiden och att en ersättare väljs ut enligt det
fastställda förfarandet. Ledningsenhetens informationsplikt kan också
komma att vara föremål för tillsyn.
Denna bestämmelse ska tillämpas av de fem flygplatser som överstiger
tröskelvärdena i 6 § för leverantörer, d.v.s. Arlanda Airport, Landvetter
Airport, Bromma Airport, Malmö Airport och Stockholm Skavsta Airport.
11 § Ledningsenheten tillhandahåller marktjänster
Transportstyrelsens tillsyn kan säkerställa att villkoren i 11 § är uppfyllda i
de fall flygplatsens ledningsenhet själva (eller ett företag dom de direkt eller
indirekt kontrollerar eller kontrolleras av) tillhandhåller marktjänster då
Transportstyrelsen beslutat om en begränsning av leverantörer.
Ledningsenheten har i dessa fall en informationsplikt som också kan omfattas
av Transportstyrelsens tillsyn.
Denna bestämmelse ska tillämpas av de fem flygplatser som överstiger
tröskelvärdena i 6 § för leverantörer, d.v.s. Arlanda Airport, Landvetter
Airport, Bromma Airport, Malmö Airport och Stockholm Skavsta Airport.
15 § Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer
Det åligger ledningsenheten att fastställa kontraktsvillkor och tekniska
specifikationer i särskilda beslut. Detta samt skälen för dessa, enligt 7 §, kan
Transportstyrelsen granska i sin tillsyn. Även det formella kravet på samråd
med användarkommittén vad gäller villkor och specifikationer för
leverantörer kan kontrolleras.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal.
18 och 19 §§ Bokföring
Transportstyrelsen har redan idag ett utpekat granskningsansvar för att
ledningsenheter och leverantörer har en strikt uppdelning i sin bokföring vad
gäller verksamhet som är knuten till tillhandahållandet av dessa tjänster och
övrig verksamhet. En flygplats får inte subventionera sin
marktjänstverksamhet med inkomster från andra områden.
Årligen ska ett intyg skickas till Transportstyrelsen av den som reviderar
företaget som visar på att en strikt uppdelning har gjorts i bokföringen.
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Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal, samt av alla leverantörer av marktjänster till tredje man, vilket är drygt
100 stycken.
20 § Tillträde till anläggningar
Transportstyrelsen kan utöva tillsyn över att leverantörer av marktjänster och
användare som utövar egenhantering ges tillträde till anläggningar i sådan
omfattning och på sådant sätt som är nödvändigt för att de skall kunna
tillhandahålla tjänster till tredje man eller utöva egenhantering.
Transportstyrelsen kan också granska ifall villkoren för jämkningar eller
omfördelningar av utrymmen och liknande är uppfyllda.
Tillsyn kan också avse ersättningar som tas ut för utnyttjandet av
anläggningar.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal, samt den som innehar eller på andra grunder tillhandhåller
anläggningar som används av leverantörer eller egenhanterare.
21 § Centraliserade anläggningar
Transportstyrelsens granskning avser ifall ledningsenheten fattat formellt
beslut om centraliserade anläggningar utifrån giltiga skäl enligt 7 och 21 §.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s ett
40-tal.
22 § Samråd
Att ledningsenheten minst en gång om året samråder med
användarkommittén och företag som tillhandahåller marktjänster kan
säkerställas genom Transportstyrelsens tillsyn. Även vad det samråds om kan
granskas.
Denna bestämmelse ska tillämpas av alla kommersiella flygplatser, d.v.s. ett
40-tal.
8.6.3 Föreläggande och vite
För att tillsynsverksamheten ska vara effektiv krävs att Transportstyrelsen har
möjlighet att sätta in verkningsfulla åtgärder för att upprätthålla efterlevnaden
av lagen.
Tillsynsförfarandet enligt andra regelverk är i många fall knutet till
granskningen efter det att tillstånd har beviljats, certifikat utfärdats eller
liknande och kan då innebära en uppföljning av att villkoren för tillståndet
fortfarande är uppfyllda.
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När det gäller marktjänstlagen utfärdar Transportstyrelsen inte något tillstånd,
vare sig till ledningsenheten, till leverantörer eller till egenhanterare. Det
innebär att granskningen inte kan knytas till uppföljning av ett tillstånd, utan
att den istället kommer att kopplas till tillsyn över att de aktuella
bestämmelserna efterlevs.
Ett ärende kan initieras av Transportstyrelsen via det löpandet tillsynsarbetet
eller via någon extern part. Vid intern initiering kan t.ex. tillsynen utföras på
respektive flygplats utifrån t.ex. en tidplan som Transportstyrelsen tagit fram.
Extern initiering kan ske av t.ex. en leverantör av marktjänster som anser att
en ledningsenhet bryter mot bestämmelser i lagen och därför kontaktar
Transportstyrelsen
För att ge Transportstyrelsen möjlighet att effektivt kunna utöva sin tillsyn
bör myndigheten ha rätt att vidta vissa åtgärder om det som föreskrivs inte
efterlevs. Det föreslås därför att marktjänstlagen kompletteras med en
bestämmelse som ger Transportstyrelsen rätt att meddela de förelägganden
och förbud som behövs för tillsynen och för att lag eller de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.
För att föreläggandet ska vara verkningsfullt bör det vara kopplat till någon
form av ekonomisk sanktion. Vite ger ett ekonomiskt incitament att följa det
som föreskrivs. Det föreslås därför att Transportstyrelsen ska få möjlighet att
förena förelägganden och förbud med vite. Vitet ska kunna dömas ut om den
som har fått föreläggandet inte vidtar de åtgärder som föreskrivits i
föreläggandet. Av föreläggandet ska tydligt framgå på vilket sätt och inom
vilken tid parten ska agera för att följa föreläggandet och undvika eventuell
vitessanktion.
Allmänna bestämmelser om vite finns i lagen (1985:206) om viten. Utdömda
viten tillfaller staten (se prop. 1984/85:96 s. 20).
Transportstyrelsens beslut i frågor om föreläggande och förbud bör kunna
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd bör krävas vid
överklagan till kammarrätten. Se avsnitt 8.8.
8.7

Bemyndiganden

8.7.1 Allmänt bemyndigande
Transportstyrelsen föreslås bl.a. få ett utökat tillsynsansvar som beskrivs i
avsnitt 8.6. Detaljerade föreskrifter om t.ex. regelefterlevnad, tillsyn och
ärendehantering kan behöva meddelas. Sådana föreskrifter bör dock inte
finnas på lagnivå.
Föreskrifterna är av det slaget att de med stöd av ett
normgivningsbemyndigande kan meddelas i myndighetsföreskrifter. Ett
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bemyndigande till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
att meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som behandlas i lagen
föreslås därför införas i en ny paragraf, 26 §. I marktjänstförordningen, 6 §,
föreslås därefter Transportstyrelsen utpekas som den myndighet som får
meddela dessa föreskrifter.
För att tydliggöra vilka områden som omfattas av bemyndigandet bör följande
delar anges i paragrafen:
1. Flygplatsens användarkommitté ,
2. tillträdet till marknaden,
3. de beslut, villkor och ersättningar som anges i 7 § andra stycket,
4. begränsningar av marknaden samt urval av leverantörer av marktjänster
till tredje man och användare som utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén, och
13. tillsyn.
Bemyndigandet till Transportstyrelsen är nödvändigt för att kunna ta fram
kompletterande föreskrifter för marktjänsterna. Det behövs t.ex. för att
säkerställa de övergripande principerna om objektivitet, relevans,
genomblickbarhet och icke-diskriminering. Även grunderna för hur avgifter
för utnyttjande av anläggningar beräknas kommer behöva regleras ytterligare.
Dessa exempel grundar sig på kommissionens ställningstagande vad gäller
EU Piloten men med beaktande av Transportstyrelsens nu föreslagna utökade
tillsynsansvar kan det finnas behov av ytterligare föreskrifter på flera
områden inom marktjänstlagen som idag är svåra att förutsäga. Därför
föreslås ett relativt långtgående mandat till Transportstyrelsen i
marktjänstlagen, 26 §, och marktjänstförordningen, 6 §.
Transportstyrelsen har redan idag ett visst ansvar vad gäller ärendehantering
samt tillsynsansvar enligt marktjänstlagen och att lägga det nu föreslagna
bemyndigandet på en annan myndighet framstår därför inte som något
lämpligt alternativ.
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8.7.2 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet
I prop. 2010/11:30 8 görs bedömningen att Transportstyrelsens verksamhet
som avser ärendehandläggning, tillsyn och registerhållning i huvudsak bör
finansieras med avgifter.
Tillsyn

Tillsyn utövas för att säkerställa att reglerna i marktjänstlagen och föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen efterlevs. Som beskrivits i avsnitt 8.6
föreslås Transportstyrelsen få ett utökat tillsynsansvar av marktjänstlagen
som totalt kommer att omfatta bestämmelserna i 5-7, 10, 11, 15, 18-22§§.
Tillsyn som Transportstyrelsen utövar kan initieras antingen via det löpandet
tillsynsarbetet eller via någon extern part. Vid intern initiering kan t.ex.
tillsynen utföras på respektive flygplats utifrån en riskbaserad tidplan som
Transportstyrelsen tagit fram. Extern initiering kan ske av t.ex. en leverantör
av marktjänster som anser att en ledningsenhet bryter mot bestämmelser i
lagen och därför kontaktar Transportstyrelsen.
För att finansiera Transportstyrelsens tillsyn i enlighet med prop. 2010/11:30
bör Transportstyrelsen ges möjlighet att ta ut en avgift för den tillsyn som
behövs över att bestämmelserna i marktjänstlagen och föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen efterlevs.
De bestämmelser i marktjänstlagen, som nämnts ovan, och som kommer
omfattas av tillsynen riktar sig mot flygplatsernas ledningsenheter.
Bestämmelserna i 18 och 19 §§ (om redovisning) gäller även leverantörer av
marktjänster och de i 20 § (om avgifter för anläggningar) de som innehar eller
på andra grunder tillhandahåller anläggningar som används av
marktjänstutövare.
Vilka avgifter som ska tas ut och storleken på dessa är detaljerade och bör
därför framgå av föreskrifter på lägre nivå än lag. Föreskrifterna är av det
slaget att de med stöd av ett normgivningsbemyndigande kan meddelas i
myndighetsföreskrifter. Ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter
för tillsyn och ärendehandläggning enligt marktjänstlagen och enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen föreslås därför i en ny paragraf,
27 §. I marktjänstförordningen, 7§, föreslås därefter Transportstyrelsen
utpekas som den myndighet som får meddela dessa föreskrifter.
Ärendehandläggning

Begreppet ”ärendehandläggning” är ett samlingsbegrepp för viss verksamhet
som utövas inom Transportstyrelsen. Det handlar om prövningar av t.ex.
godkännanden, behörighetsbevis, licenser, certifikat, dispenser eller andra
8

Regeringens proposition 2010/11:30, Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet.
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särskilda rättigheter som meddelas företag och individer inom
transportsektorerna. Ärendena kan initieras av såväl sökanden genom
anmälan som av myndigheten själv.
Ärendehandläggning enligt lag om marktjänster är redan idag ålagd
Transportstyrelsen och omfattar; begränsningar av marknader i enlighet med
8 eller 9§§, urval av leverantörer enligt 10 §, begränsningar av marknaden i
enlighet 12 och 13 §§, urval av egenhanterare enligt 14§ samt förbud enligt
17§.
Ärenden om begränsningar och förbud initieras av ledningsenheterna då
dessa finner behov av begränsningar på flygplatserna. Urval enligt 10 § är en
följd av det beslut som fattats enligt 8 eller 9 §§ och hanteras av
Transportstyrelsen ex officio.
De som kommer att beröras av denna avgift är som beskrivits ovan
ledningsenheten vid en eventuell ansökan om begränsning eller förbud. Hur
utrymmen, kapacitet, säkerhet och luftfartsskydd kommer påverka
möjligheterna till att ha en öppen marknad för marktjänster eller inte är svårt
att förutsäga. Men med tanke på att inga begränsningar hittills har beslutats
av Transportstyrelsen så kan man anta att det inte blir en stor mängd ärenden.
Att förbjuda någon att utöva marktjänster blir en ny hantering hos
Transportstyrelsen. Med hänsyn till att de flesta befintliga avtal mellan
ledningsenhet och marktjänstutövare innehåller tydliga regler (se avsnitt 8.4)
förutses denna fråga mer sällan komma att aktualiseras.
För att finansiera Transportstyrelsens ärendehandläggning i enlighet med
prop. 2010/11:30 bör Transportstyrelsen ges möjlighet att ta ut en avgift för
handläggningen av de ärenden som följer av marktjänstlagen.
I marktjänstlagen 27§ föreslås ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter för avgifter för
ärendehantering. I marktjänstförordningen, 7§, föreslås därefter
Transportstyrelsen utpekas som den myndighet som får meddela dessa
föreskrifter.
8.7.3 Utpekandet av Transportstyrelsen i lag och förordning
Det konstateras att formuleringen av Transportstyrelsens tillsynsansvar och
föreskriftsbemyndigande görs på olika sätt i marktjänstlagen. Vad gäller
tillsyn av separat bokföring utpekas Transportstyrelsen redan idag i
marktjänstlagen som tillsynsmyndighet. För att få en enhetlighet vad gäller
tillsynsbestämmelserna, och som beskrivits ovan i avsnitt 8.6, anges därför
Transportstyrelsen som ansvarig för det nya tillsynssystemet i lagen. Man kan
dock inte peka ut en förvaltningsmyndighet i lagen som behörig att meddela
föreskrifter utan bemyndigandet måste gå via regeringen. Därför anges det i

Förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster

Utredningsuppdrag

40 (62)

Datum

2018-04-27
Dnr/Beteckning

TSL 2018-2921

marktjänstlagen att det är regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer som får meddela föreskrifter och därefter utpekas
Transportstyrelsen som behörig myndighet i marktjänstförordningen.
8.8
Överklagande
Då det tillkommit bestämmelser om tillsyn och bemyndiganden behöver
ordningsföljden på paragraferna justeras så att den som avser överklaganden
återfinns sist i lagen. Nuvarande 24 § föreslås därför bli 28 §.
I marktjänstlagen 24 § finns särskilda bestämmelser om överklaganden. I
denna sägs att beslut enligt 4 får överklagas. Denna
§
paragraf upphävdes
genom lag 2004:1095, men hänvisningen till den i 24 § blev kvar troligtvis
p.g.a. förbiseende. Hänvisningen föreslås därför nu tas bort.
Enligt artikel 21 i direktivet ska varje part som kan bevisa sitt legitima intresse
kunna föra talan mot vissa beslut eller enskilda åtgärder som tillkommit
genom vissa bestämmelser i direktivet. Flertalet av dessa är sedan tidigare
införda i marktjänstlagen. Det finns dock ingen hänvisning om hur man för
talan mot sådana beslut eller enskilda åtgärder som tillkommit genom det
samrådsförfarande som minst en gång om året ska ske mellan
ledningsenheten, användarkommittén och de företag som tillhandhåller
marktjänster. Då direktivet anger att överklagningsmöjligheter ska finnas för
beslut eller enskilda åtgärder bör det i 28 § läggas till att beslut som fattas
inom ramen för ett samrådsförfarande enligt 22 § kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Överklagandet av dessa beslut bör ske till allmän
förvaltningsdomstol, liksom för övriga ärenden som lagen avser. Enligt
artikel 21 i direktivet kan ett överklagande prövas av någon annan än nationell
domstol. I sådana fall får talan föras inför en annan statlig myndighet än den
berörda flygplatsens ledningsenhet och som, vid behov, ska vara fristående
från den statliga myndighet som kontrollerar flygplatsens ledingsenhet.
Någon bedömning om t.ex. Transportstyrelsen skulle kunna vara en sådan
myndighet som prövar ett överklagande har inte gjorts då det skulle innebära
ett avsteg från instansordningen vad gäller övriga ärenden.
Eftersom artikel 21 specifikt anger beslut eller enskilda åtgärder i samband
med samrådet kan tanken knappast ha varit att ett uteblivet samrådsförande i
sig måste kunna prövas i domstol. Ett sådant förfarande ter sig främmande för
den svenska rättstraditionen och det framstår också som oklart vad en sådan
prövning skulle leda fram till. Om ledningsenheten bryter mot den
föreskrivna skyldigheten om samrådsförande i 22 § är detta lämpligen en
fråga som istället bör hanteras inom ramen för Transportstyrelsens tillsyn.
För att säkerställa att bestämmelserna i marktjänstlagen efterlevs föreslås att
Transportstyrelsen ges möjlighet att besluta om förelägganden och förbud och
att dessa får förenas med vite, se avsnitt 6.6.3. Även dessa beslut ska kunna
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överklagas och varför dessa beslut enligt 25 § ska läggas in i paragrafen om
överklaganden. Även i dessa fall görs överklagandet till allmän
förvaltningsdomstol.
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9

Konsekvensbedömning

9.1
Vad är problemet/anledningen till regleringen?
Det har i samband med EU Piloten och kommissionens formella underrättelse
uppmärksammats att rådets direktiv 96/67/EG om tillträde till marknaden för
marktjänster inte tillämpats korrekt i Sverige. Med direktivets bestämmelser
om en gemensam luftfartspolitik vill man förverkliga den inre marknaden och
avveckla inskränkningar i friheten att tillhandhålla tjänster inom
gemenskapen. Man ser också att driftskostnader för flygbolagen kan minska
och att användarna får bättre service. För leverantörer av marktjänster och de
som vill utöva egenhantering på en flygplats ska marknaden i h uvudsak vara
fri.
Avsaknaden av i förväg tydligt fastställda villkor för tillträde för alla
potentiella egenhanterare eller tjänsteleverantörer innebär att dessa villkor
inte är genomblickbara och kan inte heller garanteras vara relevanta,
objektiva och icke-diskriminerande. Detta bryter mot direktivet artikel 16.1.
Trots nationella bestämmelser om att en ersättning endast får tas ut för
utnyttjandet av anläggningar har en part som tillhandahåller dessa
anläggningar krävt ytterligare ersättning av leverantör av marktjänster för att
utreda ett eventuellt tillträde. Denna ersättning är inte förenlig med direktivet
artikel 16.3.
Då Sverige inte säkerställt att bestämmelserna i artikel 16.1 och 16.3
tillämpats korrekt tillämpas inte heller artikel 7.1 på ett korrekt sätt. Någon
tillsynsfunktion finns inte enligt marktjänstlagen, ej heller enligt direktivet.
Men för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs på korrekt sätt bör en
sådan funktion finnas som kan hantera eventuella avvikelser och på så sätt
tillvarata de intressen som finns för en fri marknad för marktjänster.
I samband med denna utredning har en jämförelse gjorts av bestämmelserna
i direktivet i förhållande till marktjänstlagen. Jämförelsen påvisar en viss
diskrepans mellan direktivet och lagen. Vissa delar av direktivet innehåller
rättsregler som bedöms vara nödvändiga att införliva genom lagstiftning för
att direktivet ska anses vara fullt ut implementerat. Jämförelsen har även
omfattat en språklig översyn där det konstaterats en viss begreppsskillnad,
som kan vara förvirrande.
9.2
Vad ska uppnås?
Ändringar i marktjänstlagen och marktjänstförordningen föreslås för att
Sverige ska leva upp till direktivets krav och på ett korrekt sätt implementera
och tillämpa bestämmelserna.
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Förslagen är tänkta att leda till att Sverige bättre uppfyller sina internationella
åtaganden. Genom att föra in en möjlighet för Transportstyrelsen att besluta
om sanktioner i form av förelägganden och förbud som kan förenas med vite
förstärks myndighetens möjligheter att verka för en bättre efterlevnad av
bestämmelserna och därigenom också verka för att syftet med direktivet och
lagen uppfylls.
9.3

Vad blir effekterna om någon lösning på
problemet/någon reglering inte kommer till stånd?
Om de föreslagna ändringarna som grundar sig i EU Piloten inte genomförs
kommer kommissionen fortsättningsvis att anse att Sverige inte har tillämpat
direktivet korrekt. Kommissionen kan då gå vidare med ett motiverat
yttrande, dvs en formell uppmaning att följa lagstiftningen. Om det därefter
fortfarande kvarstår brister kan kommissionen överlämna ärendet till EUdomstolen som i sin tur prövar ärendet och även kan utdöma böter mot
Sverige.
Utöver den ovan nämnda överträdelseprocessen kvarstår riskerna för att
direktivet inte tillämpas på det sätt som var tänkt och Sverige uppfyller
således inte sina internationella åtaganden. Det som påtalats i EU Piloten är
att villkor som ställs upp för tillträde till marknaden inte är genomblickbara
och inte heller kan garanteras vara relevanta, objektiva och ickediskriminerande, ytterligare ersättningar utöver de för utnyttjandet av
anläggningar kan tas ut och tillträdet till marknaden är inte fritt.
Risk finns också för att företag som tillhandahåller anläggningar som
utnyttjas av marktjänstutövare faller utanför lagens tillämpningsområde och
därmed inte följer bestämmelserna i lagen.
9.4

Vilka möjliga lösningar finns?

9.4.1 Alternativ som inte innebär reglering
I propositionen 1999/2000:41 till marktjänstlagen fastslogs att reglerna rör
ekonomiska förhållanden för enskild och gör att direktivet, med hänvisning
till 8 kap. 2 § regeringsformen, huvudsakligen måste genomföras i lagform. 9
Denna bedömning står sig fortfarande och det mesta som föreslås behöver
införas i marktjänstlagen.
Då förslagen innebär ett införlivande av bestämmelser från direktivet och
föreskrifter som säkerställer bestämmelsernas efterlevnad har några alternativ
till en reglering inte bedömts vara möjliga.

9

Se prop. 1999/2000:41 s 29. Referensen då var till 8 kap 3 § i regeringsformen.
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9.4.2 Regleringsalternativ
Om man inte inför möjligheten att begränsa en marknad med hänsyn till
luftfartsskyddet i 7 § kan detta göras i myndighetsföreskrifter. Detta stämmer
dock inte överens med den tidigare gjorda bedömningen om att direktivet i
huvudsak ska genomföras i lagform då bestämmelserna avser regler om
ekonomiska förhållanden för enskild.
Ett alternativ till den föreslagna förändringen i 10 §, angående tillsättning av
leverantör som ska ersätta den först utvalda leverantören enligt ett särskild
förfarande, kan vara att välja ersättare genom en annan förutbestämd process,
eller ingen process alls. Dessa alternativ är dock inte förenliga med direktivet.
Att behålla samrådsprocessen gällande villkor och specifikationer för
egenhanterare, vilket regleras i 15 §, är inte i enlighet med direktivet.
Istället för att justera 17 § till att avse ett förbud skulle marktjänstlagen kunna
kompletteras med ett godkännandeförfarande av leverantörer och
egenhanterare. Möjligheten för detta finns enligt marktjänstdirektivet artikel
14.1, men vid införlivandet av direktivet valde man att inte införa denna. Att
införa det nu har inte setts som något rimligt alternativ.
Ett alternativ till att utvidga omfattningen av 20 § till att avse alla som oavsett
grund tillhandahåller anläggningar är att endast omfatta de som genom avtal
tillhandhåller dessa. Det skulle dock kunna innebära att inte alla som faktiskt
tillhandhåller anläggningarna omfattas av bestämmelserna och därmed
uppfylls inte bestämmelserna i direktivet.
Istället för att utse Transportstyrelsen till tillsynsmyndighet i marktjänstlagen
24 § skulle någon annan myndighet kunna utses som tillsynsmyndighet.
Dessutom skulle riksdagen genom marktjänstlagen kunna överlämna till
regeringen att besluta om vilken myndighet som ska vara tillsynsmyndighet i
marktjänstförordningen. Mot bakgrund av att Transportstyrelsen redan idag
har ett visst ansvar vad gäller ärendehantering och tillsyn enligt
marktjänstlagen framstår det inte som ändamålsenligt att lägga sådana
uppgifter på någon annan myndighet.
Ett alternativ till att införa vitesmöjligheter i 25 § är att ge Transportstyrelsen
möjlighet att utfärda en sanktionsavgift. Då överträdelser inom
luftfartsområdet oftast regleras med förelägganden/förbud med vite så vore
det ett avsteg från övrig lagstiftning att införa sanktionsavgifter på
marktjänstområdet.
Istället för att ge Transportstyrelsen föreskriftsbemyndigande i
marktjänstlagen 26 och 27 §§ och marktjänstförordningen 6 och 7 §§ skulle
någon annan myndighets kunna utse som föreskrivande myndighet. Som
tidigare konstaterats har Transportstyrelsen redan uppgifter enligt den
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befintliga marktjänstlagen och det framstår därför som mindre lämpligt att
lägga dessa uppgifter på någon annan myndighet. Ytterligare
regleringsalternativ vad gäller bemyndigandena i 26 och 27 §§ är att inte
specificera samtliga områden utan att bara ge ett generellt mandat att
föreskriva ytterligare om marktjänster och avgifter.
Gällande möjligheten i 28 § att överklaga beslut fattade inom ramen för
samrådsförfarandet hade ett regleringsalternativ kunna varit att peka ut
Transportstyrelsens som överklagningsinstans. Detta hade däremot inte gått
vad gäller de beslut som Transportstyrelsen själva beslutar och stämmer heller
inte överens med befintlig reglering i marktjänstlagen där allmän
förvaltningsdomstol pekas ut som överklagningsinstans.
9.5

Samhällsekonomisk analys

9.5.1 Företag
Det finns ett 40-tal flygplatser i Sverige och samtliga kommer att beröras av
det förändrade regelverket, men i olika avseenden.
Företag som innehar någon form av tillstånd på luftfartsområdet följer de
bestämmelser som gäller för den verksamhet som tillståndet avser. För dessa
företag kommer inga direkta konsekvenser att uppstå. De företag som inte
följer bestämmelserna kan komma att drabbas av kostnader. Ur generellt
hänseende bör en konsekvens av t.ex. ökade sanktionsmöjligheter vara att fler
företag blir angelägna av att följa bestämmelser för att inte riskera att drabbas
av sanktioner.
Ledningsenheten på flygplatserna
Flygplatserna ägs och drivs av olika aktörer. Swedavia som är ett statligt
bolag driver 10 flygplatser (varav två används både för civil och militär
trafik). Tre flygplatser är privatägda och 29 stycken kommunägda. Av de
privata flygplatserna är två av dessa helt eller delvis ägda av kommuner.
Endast en är helt privatägd. Av de kommunägda flygplatserna drivs
verksamheten direkt av kommunen på fem flygplatser medan övriga 24 drivs
som aktiebolag med kommunen/kommuner som majoritetsägare.
Ledningsenheterna på flygplatser och deras hantering av leverantörer av
marktjänster och egenhanterare på flygplatser kommer att beröras av
förlagen. På vilket sätt de påverkas kan dock variera, beroende av hur många
aktörer som finns representerade på respektive flygplats och hur
marknadstillträdet till flygplatsen är ordnat. I de fall där ledningsenheten inte
fastställer beslut på grunder som är relevanta, objektiva, genomblickbara och
icke-diskriminerande kan administrativa kostnader uppstå för att uppfylla
kraven. Likväl uppkommer administrativa kostnader för att hantera ett nytt
upphandlingsförfarande om en marktjänstleverantör upphör med sin
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verksamhet på en flygplats vars marknad är begränsad. Däremot minskas
eventuell administrativ börda för ledningsenhet och användarkommittén
genom att kravet på samråd av villkor och tekniska specifikationer för
egenhanterare tas bort. Ledningsenheten behöver således inte skicka ut
material innan samrådet och användarkommittén behöver t.ex. inte läsa in sig
på utskickat underlag. Ifall ett överklagande sker av samråd med
användarkommittén kan detta medföra kostnader för ledningsenheten.
Etablering av ett tillsynssystem för Transportstyrelsen kommer att innebära
ökade kostnader för flygplatserna. Nivån på kostnaden är dock inte utredd,
utan kommer att undersökas i samband med att föreskriftsarbetet hos
Transportstyrelsen inleds. Vidare kan kostnader uppkomma om flygplatsens
ledningsenhet får erlägga vite på grund av att bestämmelser inte efterlevs.
Transportstyrelsens bemyndigande om att ta ut avgifter kommer vidare att
påverka ledningsenheten genom att ärenden som t.ex. handlar om
begränsning av en marknad kommer bli förenade med en avgift.
Därtill tillkommer administrativa kostnader för flygplatserna för inläsning av
regelverk, eventuell utbildning och upprättande av interna rutiner och
processer.
De kostnader som tillkommer för ledningsenheter kommer troligtvis att
flyttas till de som nyttjar anläggningarna. Leverantörerna kommer i sin tur att
höja sina avgifter gentemot de som köper tjänsterna, vilka som en följd av
detta lägger på kostnaden i sin beräkning av slutpris till resenärer och de som
köper godstransporttjänster.
Företag som tillhandahåller anläggningar
Genom förtydligandet av 20§ i marktjänstlagen kommer samtliga
företagskonstruktioner som innehar eller på andra grunder tillhandahåller
anläggningar som används av leverantörer eller egenhanterare omfattas av
bestämmelserna om att avgift endast får tas ut för utnyttjandet av
anläggningarna. Förtydligandet innebär en utvidgning av lagens
tillämpningsområde, och minst två till aktörer kommer att omfattas. Ett
resultat av förändringen kommer att bli att grunden för att ta ut ersättningar
kommer att bli reglerad. De kommer att omfattas av Transportstyrelsens nya
tillsynssystem vilket kan medföra avgifter. Transportstyrelsen har också
möjlighet att besluta om förelägganden och förbud, förenade med vite,
gentemot dom som tillhandahåller anläggningar om de inte följer aktuella
bestämmelser, vilket innebär att kostnaden kan komma att öka för dem.
Regelförändringarna kommer att innebära att samtliga företag som
tillhandahåller anläggningar behöver läsa in sig på regelverket, ta fram rutiner
samt eventuellt utbilda anställda.
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Leverantörer av marktjänster och användare av flygplatser som
bedriver egenhantering
Det finns ett 100-tal leverantörer som tillhandahåller marktjänster på en eller
flera svenska flygplatser och ett 30-tal användare av flygplatser som bedriver
egenhantering. Flera av leverantörerna är större internationella företag som
erbjuder flera marktjänster i sitt koncept, men det finns även förutom
flygplatserna själva några mindre aktörer som levererar någon eller några
marktjänster.
En förändring av 7§ och möjlighet att begränsa marknaden av ytterligare ett
skäl, luftfartsskydd, kan leda till att marknaderna kan komma att bli
begränsad och således påverka befintliga och framtida aktörer.
Administrativa kostnader tillkommer för marktjänstutövare när de ska läsa in
sig på det nya regelverket, ta fram rutiner för hantering i enlighet med lagen
samt i tillämpliga fall utbilda anställda. Vidare kan ett föreläggande/förbud
med vite komma att påverka marktjänstleverantörer om de inte följer lagens
bestämmelser om att skicka in intyg om separat redovisning.
9.5.2 Konsumenter/passagerare
Då förslaget medför att vissa kostnader kommer att påföras företagen kan
dessa kostnader komma att överföras till konsumentledet. Det kan röra sig om
ökade kostnader för passagerare som reser med ett flygbolag, eller ökade
fraktkostnader för någon som skickar ett paket. Transportstyrelsens
bedömning i dagsläget är dock att förslagets ekonomiska påverkan på
företagen är marginell, varför effekterna för privatpersoner kan antas vara
begränsad. En mer detaljerad bedömning vad gäller kostnader för tillsyn etc.
för företagen på marknaden kommer att göras av Transportstyrelsen i
samband med framtagandet av föreskrifter på området.
9.5.3 Myndigheter och övrig offentlig förvaltning
Transportstyrelsen
Transportsstyrelsen erhåller i och med förslaget flera nya uppgifter. Dels
finns ytterligare ett skäl till när Transportstyrelsen kan besluta om att
marknaden ska begränsas (luftfartsskydd). Dels finns krav på nyval av en
leverantör ifall en utsedd sådan upphör med sin verksamhet. Dels kan
Transportstyrelsen förbjuda en leverantör eller egenhanterare att utöva
marktjänst. Utöver dessa uppgifter ges Transportstyrelsen ett tillsynsansvar
över att bestämmelserna i marktjänstlagen och föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen efterlevs.
Ifall en begränsning av marknaden blir aktuell och om ett omval av leverantör
måste göras kan man i förväg inte förutsäga. Likaså behovet av att förbjuda
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någon att utöva marktjänst. Detta är något som flygplatserna i första skedet
styr över. Vad gäller tillsynsuppdraget fastställer Transportstyrelsen själva
över hur tillsynen ska genomföras. I ett inledande skede måste marknaden
kartläggas utifrån vilka aktörer som finns tillgängliga och som omfattas av
bestämmelserna. En tillsynsplan, styrande dokument (så som föreskrifter och
rutiner), mallar etc. måste tas fram.
Tillsynsuppgifterna ska finansieras av avgifter med full kostnadstäckning och
Transportstyrelsen uppskattar att detta arbete tillsammans med det senare
löpande tillsynsarbetet, som också inkluderar möjligheterna att besluta om
förelägganden och förbud som kan förenas med vite, kommer generera
ytterligare arbetsuppgifter för vilket det krävs en ytterligare årsarbetskraft.
Detta innebär att Transportstyrelsen önskar ett ökat anslag för att kunna
omhänderta uppgifterna.
Enligt Transportstyrelsens finansieringsprinciper ska verksamhet inom tillsyn
finansieras med avgifter, vilket gör att utökningen avser anslagsposten för
avgiftsbelagd verksamhet och kommer att motsvaras av intäkter som
redovisas mot inkomsttitel.
Allmän förvaltningsdomstol
Allmän förvaltningsdomstol föreslås vara den instans till vilken två typer av
ärenden kan överklagas, utöver de ärenden som redan idag är upptagna i
paragrafen om överklagande i marktjänstlagen. Det avser beslut fattade inom
ramen
för
samrådsförfarandet
mellan
ledningsenheten
och
användarkommittén (22 §) samt de förelägganden och förbud (med vite) som
Tranportstyrelsen beslutar (25 §). Då det i förväg inte är möjligt att förutse
ifall det blir några ärenden som kommer att överklagas eller inte går det därför
inte heller att beräkna eventuell tidsåtgång för att hantera dessa hos
domstolen. Rätten att överklaga öppnar dock upp den faktiska möjligheten
för ett överklagande, något som enstaka intressenter kanske kan komma att
använda. Det kan dock antas att det kommer att röra sig om ett fåtal ärenden.
När det gäller möjligheterna att överklaga ett föreläggande eller förbud som
Transportstyrelsen beslutat är även svårt att uppskatta hur många sådana
ärenden som kan tänkas uppstå framöver. De som kan omfattas av besluten
är ledningsenheterna, de som på någon grund tillhandahåller anläggningar
samt marktjänstleverantörer. Ett föreläggande eller förbud meddelas när
Transportstyrelsen anser att bestämmelserna inte efterlevs. Det får antas att
ledningsenheterna och andra som är aktiva inom marktjänstsektorn har för
avsikt att följa bestämmelserna. Detta bör innebära att eventuella
överträdelser av bestämmelserna kan rättas till med inrättandet av
Transportstyrelsens möjligheter att förelägga/förbjuda (vid vite). Rätten att
överklaga öppnar dock upp den faktiska möjligheten för ett överklagande,
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något som enstaka parter kanske kan komma att använda. Det kan dock antas
att det kommer att röra sig om ett fåtal ärenden.
Utöver att hantera eventuella överklagningsärenden är allmän
förvaltningsdomstol även den instans, enligt viteslagen 6 §, som utdömer vite
i de fall Transportstyrelsen beslutat om ett föreläggande (förenat med vite)
som motparten inte åtföljt. Då möjligheterna att förena ett föreläggande med
vite införs förväntas regelefterlevnaden öka. Det i sin tur medför att antalet
förelägganden inte förväntas bli många varvid antalet ärenden som avser
utdömandet av vite inte heller förväntas bli många.
Överklagningar av samrådsförfarandet kan komma att hanteras av alla
förvaltningsdomstolar då den aktuella flygplatsens lokalisering i domkretsen
blir avgörande. För hanteringen av överklagningar av Transportstyrelsens
beslut och utdömandet av viten kommer dessa att hanteras av
Förvaltningsrätten i Linköping. Trots att allmän förvaltningsdom enligt
förslaget kan komma att hantera tre nya ärendetyper förväntas dessa dock inte
utgöra någon stor mängd, utan endast ett fåtal ärenden. Dessa bör därför
kunna hanteras inom befintlig budget.
Kommunerna
Som beskrivits ovan i avsnitt 7.5.1 finns det 29 flygplatser som bedrivs i
kommunal regi eller av kommunala bolag. Med anledning av att förslagen i
flera avseenden påverkar flygplatsernas ledningsenheter har utredningen gjort
en bedömning av huruvida förslagen påverkar det kommunala självstyret eller
inte.
Följande förslag påverkar inte det kommunala självstyret:
•

Möjligheten att begränsa marknaden med hänsyn till luftfartsskyddet.

Följande förslag kan till viss del påverka det kommunala självstyret:
•

Kravet att fastställa beslut om ersättningar utifrån grunder som är
objektiva, relevanta, genomblickbara och icke-diskriminerande.
Innebär krav på vilka skäl som kan ligga till grund för ett beslut.

•

Kravet på att genom ett fastställt förfarande utse en ersättare till en
leverantör som tidigare blivit utsedd vid en begränsad marknad.
Innebär att kommunerna inte själva kan bestämma förfarandet vid val
av ersättare.

•

Inrättandet av tillsynssystemet där Transportstyrelsen får ansvar för
att säkerställa att bestämmelserna i marktjänstlagen och föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen efterlevs. Innebär statlig tillsyn över
kommunal verksamhet.
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•

Bemyndigandet för Transportstyrelsen att meddela ytterligare
föreskrifter avseende marktjänster samt avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning. Innebär uttag av avgifter och kan komma att
innebära ytterligare krav.

•

Möjligheten att överklaga de beslut som fattats i samband med
samrådsförfarandet
med
användarkommittén.
Innebär
domstolskontroll av den kommunala verksamheten.

Förslagen garanterar inte medborgarna en viss service eller ger dom
rättigheter och påverkar inte heller kommunernas rätt att fatta självständiga
beslut eller ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.
Det kan konstaterats att luftfartsområdet redan är ett område som staten
reglerat i de fall kommunerna driver flygplatser. Reglerna är inte riktade
enbart till de kommunala flygplatserna utan gäller alla som driver flygplatser
och är grundande på bestämmelserna i marktjänstdirektivet som ska tillämpas
i Sverige. Om de föreslagna ändringarna anses påverka det kommunala
självstyret får dessa dock anses utgöra ett mindre ingrepp i det kommunala
självstyret än om marknaden varit oreglerad.
De nya bestämmelserna innebär också ökad rättssäkerhet då det handlar om
likabehandling, förutsebarhet, skydd mot diskriminering och möjligheter till
överklagande.
Förslagen anses inte inskränka den kommunala självstyrelsen utöver vad som
är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett dom, dvs den
inskränkningen som uppstår är proportionerlig mot lagstiftningens innehåll
utifrån vad som ovan beskrivits.
Försvarsmakten
Det finns tre flygplatser i Sverige som står öppna för kommersiell luftfart och
som används av både civil och militär luftfart; Luleå, Ronneby och Visby.
Luleå och Ronneby är militära flygplatser där Swedavia hyr in sig i
infrastrukturen medan Visby är Swedavias där Försvarsmakten hyr in sig. För
flygplatsdriften på dessa tre flygplatser finns avtal mellan Swedavia och
Försvarsmakten avseende ersättning och gemensamt nyttjande. Dessa
ersättningar avser den samlade flygoperativa verksamheten som infrastruktur
i form av landningsbanor, taxibanor och torn samt löpande kostnader för
fälthållning och räddningstjänst m.m.
På Luleå och Ronneby flygplatser har Swedavia flygstationer för hantering
av passagerare, uppställning av flygplan mm kopplat till den civila luftfarten.
Swedavia disponerar marken och svarar för verksamheten inom sina
flygstationsområden. På Visby har Försvarsmakten ett eget område inom
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vilket dom svarar för sin egen verksamhet. På dessa tre flygplatser sköter
Försvarsmakten sina marktjänster inom sina egna områden i egen regi och
med egen infrastruktur.
Vid Försvarsmaktens tillfälliga nyttjande av andra flygplatser förekommer
det att Försvarsmakten köper marktjänster.
9.5.4 Statens finanser
Som redogjorts för i avsnitt 7.5.3 förväntas Transportstyrelsen få ökade
kostnader. Detta behov finns med i budgetunderlaget för 2019-2021 och
uppskattats till en årsarbetskraft. Detta innebär att Transportstyrelsen önskar
ett ökat anslag för att kunna säkerställa efterlevnaden av marktjänstlagen och
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Förslaget om att Transportstyrelsen får förelägga med vite innebär att de viten
som eventuellt döms ut tillfaller staten i enlighet med brottsbalken (1962:700)
25 kap. 9 §. Som tidigare konstaterats är det svårt att uppskatta hur många
ärenden det kan komma att avse. Att dessutom uppskatta eventuella
vitesbelopp är inte möjligt då dessa kommer bli individuellt satta utifrån de
bestämmelser som inte efterlevs samt den ekonomiska situation hos som
bryter mot bestämmelsen. Möjligheten för Transportstyrelsen att förelägga
vid vite öppnar dock upp den faktiska möjligheten för utdömande av vite,
något som i enstaka fall kan komma att användas vilket då leder till intäkter i
statskassan.
9.6
Jämställdhet
Förslagen antas inte innebära att någon påverkan, vare sig positiv eller negativ
på jämställdheten.
9.7
Fördelningsanalys
Förslagen antas inte innebära att några grupper i samhället påverkas på olika
sätt, dvs gynnas/missgynnas.
9.8
Analys av transportpolitisk måluppfyllelse
Funktionsmålet 10 påverkas genom att marknaden för marktjänster säkerställs.
Både leverantörer av marktjänster och de som utövar egenhantering ska vara
säkra på att tjänsterna kan utövas fritt med tillgång till de anläggningar som
behövs för utövandet. Inga otillåtna kostnader ska tas ut vilket innebär bättre
förutsättningar för utövarna. Bestämmelserna kommer tydligare motsvara de
i direktivet så att alla som utövar marktjänster inom Europa kan känna sig
trygga med att bestämmelserna är lika för alla, oavsett vilket land man
kommer från och i vilket land tjänsterna utövas. I och med ett internationellt
10
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
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anbudsförfarande kan samtliga marktjänstutövare som vill utöva tjänsten
lämna anbud vid en eventuell begränsning av marknaden, vilken först måste
godkännas av kommissionen.
Hänsynsmålet 11 påverkas inte av förslaget.
9.9
Miljö
Förslagen antas inte ha någon effekt på miljön.
9.10

Överensstämmer regleringen med eller går den utöver
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller
andra internationella regler Sverige ska följa
Den föreslagna regleringen stämmer överens med syftet och lydelsen av
marktjänstdirektivet.

11 Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås,
samt bidra till ökad hälsa.
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10

Författningskommentar

10.1

Förslag till
ändring i lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser

7 Tillträdet till marknaden
§
för marktjänster ska vara fritt. Trots detta får
tillträdet begränsas enligt 8, 9, 12 och 13 , dock endast i den utsträckning§§
som säkerheten, luftfarts skyddet, kapaciteten eller utrymmet på flygplatsen
kräver det.
Vid tillämpningen av denna lag ska, med undantag för ärenden som ska
prövas med stöd av 23 beslut fattas, villkor uppställas§,och ersättningar
fastställas utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande.
Paragrafen har ändrats. I första stycket har luftfartsskydd lagts till som
ytterligare ett skäl till när marknaden för marktjänster kan begränsas.
Andra stycket har kompletterats med att även ersättningar ska fastställas
utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara och ickediskriminerande.
Dessutom har ”skall” ändrats till ”ska” i paragrafen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.1.
10 Om antalet tjänsteleverantörer§är begränsat enligt 8 eller 9 §§ ska
leverantörerna väljas efter en anbudsinfordran.
Beslut om urval av leverantörer av marktjänster fattas av ledningsenheten
efter samråd med användarkommittén om ledningsenheten inte
tillhandahåller liknande marktjänster, inte direkt eller indirekt kontrollerar
något företag som tillhandahåller sådana tjänster, och inte på annat sätt har
anknytning till ett sådant företag. I andra fall beslutar Transportstyrelsen efter
samråd med användarkommittén och ledningsenheten om urval av
leverantörer.
Den som får fatta beslut om urval av leverantörer av marktjänster ska
upprätta en anbudsinfordran och se till att denna offentliggörs i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.
Beslut om urval får fattas för en tid av högst sju år. Om en leverantör av
marktjänster upphör med sin verksamhet före utgången av den beslutade
tiden ska en ersättare väljas ut enligt det förfarande som anges i tredje
stycket.
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Ledningsenheten ska informera användarkommittén om de beslut som
fattas enligt denna paragraf.
Paragrafen har ändrats. I första stycket läggs ett § till efter 8 och 9 §.
Fjärde stycket har kompletterats med att en ersättare ska väljas ut enligt
urvals- och anbudsförfarandet när en leverantör upphör med sin verksamhet
före utgången av den period för vilken han valts ut. Genom ändringen
införlivas artikel 11.1.e i svensk lagstiftning.
Dessutom ändras ”skall” till ”ska” i paragrafen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.2.2.
15 När ledningsenheten avser att uppställa
§
kontraktsvillkor eller tekniska
specifikationer som måste uppfyllas av leverantörer av marktjänster eller av
dem som önskar utöva egenhantering, ska dessa villkor eller specifikationer
fastställas i särskilda beslut. Avser villkoren eller specifikationerna
leverantörer av marktjänster ska dessa fastställas efter samråd med
användarkommittén på flygplatsen.
Paragrafen har ändrats. Kravet på samråd med användarkommittén av villkor
och specifikationer för leverantörer kommer från artikel 11.1.a i direktivet.
Genom den svenska implementeringen i 15 § fick samrådskravet ett vidare
tillämpningsområde än vad direktivet åsyftar på så sätt att villkor och
specifikationer för såväl egenhanterare som leverantörer omfattades av
kravet. I direktivet finns inte detta krav vad gäller egenhanterare. Paragrafen
har nu ändrats så att tillämpningsområdet för kravet på samråd
överensstämmer med det som åsyftas i direktivet.
Dessutom ändras ”skall” till ”ska” i paragrafen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.3.
Om en leverantör av marktjänster
eller ett företag som utför
17
§
egenhantering saknar nödvändiga tillstånd eller på ett icke ringa sätt
åsidosätter regler, i denna lag eller andra bestämmelser, som syftar till att en
flygplats ska fungera tillfredsställande, får Transport-styrelsen förbjuda
denne att utöva marktjänster.
Ledningsenheten vid berörd flygplats får hos Transportstyrelsen ansöka om
förbud enligt första stycket.
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Paragrafen har ändrats. I första stycket har den första meningen utgått. Den
andra meningen har formulerats om och begreppet ”återkalla” har bytts ut
mot ”förbjuda” för att kunna tillämpas mot utövare som inte har erhållit något
tillstånd som kan återkallas.
Som en följd av ändringarna i första stycket har andra stycket justerats på så
sätt att det anges att ledningsenheten ansöker om ”förbud” istället för
”återkallelse”.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.4.

20 Leverantörer av marktjänster och
§ användare som utövar egenhantering
ska ges tillträde till anläggningar i sådan omfattning och på sådant sätt som
är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla tjänster till tredje man eller
utöva egenhantering.
Om det behövs för att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga
utrymmen och liknande, eller för att kunna bereda plats för tillkommande
leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering får
ledningsenheten efter att ha hört användarkommittén besluta om jämkningar
eller omfördelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utför eller
står i begrepp att börja utföra marktjänster på flygplatsen.
Den som innehar eller på andra grunder tillhandahåller anläggningar som
används av leverantörer av marktjänster eller användare som utövar
egenhantering får ta ut ersättning endast för utnyttjandet.
I paragrafen har tredje stycket ändrats för att tydliggöra att bestämmelserna
om ersättning för utnyttjande och grunderna för ersättningen ska tillämpas av
alla som tillhandahåller anläggningar oavsett på vilken grund de
tillhandahålls. Det innebär att det inte bara är ledningsenheten på en flygplats
som omfattas av bestämmelserna i paragrafen utan alla som tillhandahåller
anläggningar. Det kan vara statliga bolag, kommunala bolag, de som har
ingått avtal om drift av anläggningar med flygplatsen etc. Tillhandhållandet
kan ske utifrån juridisk rådighet, faktiskt förfogande samt innehav och
tillhandahållande av anläggningarna genom avtal eller på andra grunder. I
tredje stycket har även ordet ”endast” lagts till för att förtydliga att det enbart
är ersättning för utnyttjande av anläggningar som får tas ut. För att undvika
syftningsfel har ordet ”en” framför ersättning tagits bort.
Dessutom har ”skall” ändrats till ”ska” i paragrafen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.5.
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Tillsyn
24 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Transportstyrelsen har, om det behövs för tillsynen, rätt att på begäran få
1. sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som tillsynen gäller,
och
2. tillträde till flygplatsen samt de lokaler och anläggningar som tillsynen
gäller.
Paragrafen är ny i och med att den nuvarande 24 § som handlar om
överklaganden numera benämns 28§.
Ett nytt tillsynssystem inrättas och Transportstyrelsen får i uppgift att utöva
tillsyn över efterlevnaden av marktjänstlagen och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Vid tillsynen ska Transportstyrelsen, om det
behövs, kunna begära att få sådana upplysningar och ta del av sådana
handlingar som tillsynen gäller. Transportstyrelsen ska också kunna få
tillträde till flygplatsen samt de lokaler och anläggningar som tillsynen gäller.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.6.
25
§ de förelägganden och förbud som
Transportstyrelsen får meddela
behövs för tillsynen och för efterlevnaden av lagen och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen. Ett beslut om föreläggande eller förbud får
förenas med vite.
Genom införandet av den nya bestämmelsen i 25 § har Transportstyrelsen fått
rätt att meddela de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen och
för att marktjänstlagen och de föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen efterlevs. Transportstyrelsen har även fått rätt att förena ett beslut om
föreläggande eller förbud med vite.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.6.3.
Bemyndiganden
26 Regeringen eller den myndighet som
§ regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter (i de avseenden som behandlas i lagen) om
1. flygplatsens användarkommitté,
2. tillträdet till marknaden,
3. de beslut, villkor och ersättningar som anges i 7 § andra stycket,
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4. begränsningar av marknaden samt urval av leverantörer av marktjänster
till tredje man och användare som utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén, och
13. tillsyn.
I bestämmelsen, som är ny, ges regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter om
det som behandlas i marktjänstlagen. För att tydliggöra vilka områden som
omfattas anges de i paragrafen, punkt 1-13.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.7.1.
27 Regeringen eller den myndighet som
§ regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag
och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Bestämmelsen är ny och ger regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt marktjänstlagen och enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.7.2.

Överklagande
28 § Transportstyrelsens eller ledningsenhetens beslut enligt 8–15 och 17 §§,
20 § första och andra styckena och 21, 22 och 25 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövnings-tillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätt
Bestämmelser om överklagande fanns tidigare i 24 §. Eftersom det tillkommit
bestämmelser om tillsyn och bemyndiganden har paragrafnumreringen
justerats så att den som avser överklaganden återfinns sist i lagen.
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En redaktionell ändring av paragrafen har gjorts genom att hänvisningen till
beslut enligt 4 § tagits bort då den paragrafen är upphävd.
I paragrafen har det införts en möjlighet att överklaga samrådsförfarande
enligt 22 §. Dessutom klarläggs att även beslut om förelägganden och förbud
enligt 25 § ska kunna överklagas.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.8.

10.2

Förslag till
ändring i förordning (2000:151) om marktjänster på
flygplatser

Beslut om begränsning
5 Transportstyrelsen§ska minst tre månader före ikraftträdandet anmäla till
kommissionen varje beslut om begränsning, enligt 9 och 13 §§ lag (2000:150)
om marktjänster på flygplatser, samt de skäl som berättigar till
begränsningen.
Senast tre månader före utgången av den beviljade begränsningen enligt 9
och 13 §§ lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser ska
Transportstyrelsen fatta ett nytt beslut om undantag och anmäla det till
kommissionen enligt första stycket.
Transportstyrelsens beslut om begränsningar enligt 9 § lag (2000:150) om
marktjänster på flygplatser som avser tjänster som anges i 8§ i samma lag
får endast förlängas en gång med ytterligare två år genom anmälan till
kommissionen enligt första stycket.
Bestämmelsen är ny och reglerar det formella förfarandet vid beslut om
begränsningar.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.2.1.
Bemyndiganden
6 Transportstyrelsen§ får meddela ytterligare föreskrifter (i de avseenden
som behandlas i lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser) om
1. flygplatsens användarkommitté,
2. tillträdet till marknaden,
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3. de beslut, villkor och ersättningar som anges i 7 § andra stycket,
4. begränsningar av marknaden samt urval av leverantörer av marktjänster
till tredje man och användare som utövar egenhantering,
5. tillstånd,
6. förbud,
7. bokföring,
8. tillträde till anläggningar,
9. jämkningar och omfördelningar av utrymmen och liknande,
10. ersättningar för utnyttjande av anläggningar,
11. centraliserade anläggningar,
12. samråd med användarkommittén, och
13. tillsyn.
I bestämmelsen, som är ny, ges Transportstyrelsen bemyndigande att meddela
ytterligare föreskrifter om det som behandlas i marktjänstlagen. För att
tydliggöra de områden för vilka Transportstyrelsen får föreskriva ytterligare
anges de i paragrafen, punkt 1-13.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.7.1.
7
§ Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser
och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Bestämmelsen är ny och ger Transportstyrelsen bemyndigande att meddela
föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt
marktjänstlagen och enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.7.2.
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Bilaga 1
Marktjänster enligt bilagan till marktjänstlagen 2000:150
1. Administrativa marktjänster och övervakning omfattar
1.1 tjänster i samband med ställföreträdarskap och samverkan med de
lokala myndigheterna eller med varje annan person, utlägg gjorda för
användarens räkning och tillhandahållande av lokaler åt dennes företrädare,
1.2 kontroll av lastning, meddelanden och telekommunikationer,
1.3 behandling, förvaring, hantering och administration av lastenheterna,
1.4 varje annan övervakningstjänst före, under eller efter flygning, och
varje annan administrativ tjänst som begärs av användaren.
2. Passagerartjänster omfattar varje form av tjänst till passagerarna vid
avfärd, ankomst, transitering, i anslutning till eller utanför flygplatsen,
inbegripet kontroll av biljetter, resehandlingar, incheckning av bagage och
transport av bagage ända fram till sorteringssystemen.
3. Bagagehantering omfattar behandling av bagage i sorteringshallen,
sortering av bagage, förberedelse av bagage inför avfärden, lastning och
avlastning av bagage i de system som är avsedda att föra bagaget från
flygplanet till sorteringshallen och omvänt.
4. Fraktgods och posthantering omfattar
4.1 för fraktgods, både vid export och import eller transitering, den fysiska
hantering av fraktgodset, den handläggning av tillhörande dokument, de
tullformaliteter och andra skyddsåtgärder som överenskommits mellan
parterna eller som omständigheterna kräver,
4.2 för posten, både vid ankomst och avfärd, den fysiska hantering av
posten, den hantering av tillhörande dokument och andra skyddsåtgärder
som överenskommits mellan parterna eller som omständigheterna kräver.
5. Ramptjänster omfattar
5.1 lotsning av flygplanet vid ankomst och avgång, om dessa tjänster inte
utförs av flygtrafiktjänsten,
5.2 tjänster i samband med parkering av flygplanet och tillhandahållande
av lämpliga hjälpmedel, om dessa tjänster inte utförs av flygtrafiktjänsten,
5.3 upprättande av kommunikationer mellan marken och förarkabinen, om
dessa tjänster inte utförs av flygtrafiktjänsten,
5.4 lastning och avlastning av flygplanet och tillhandahållande av
nödvändiga hjälpmedel samt transport av besättning och passagerare mellan
flygplanet och flygterminalen,
5.5 tjänster i samband med start av flygplanet och tillhandahållande av
nödvändiga hjälpmedel,
5.6 förflyttning av flygplanet, både vid avgång och ankomst,
tillhandahållande och insättning av nödvändiga hjälpmedel,
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5.7 transport av samt inlastning i och avlastning ur flygplanet av mat och
dryck.
6. Rengöring och skötsel av flygplanet omfattar
6.1 yttre och inre rengöring av flygplanet, skötsel av toaletter och
vattensystem,
6.2 luftkonditionering och uppvärmning av kabinen, borttagning av snö
och is från flygplanet, avisning av flygplanet,
6.3 inredning av kabinen med kabinutrustningar, förvaring av dessa
utrustningar.
7. Bränsle- och oljepåfyllning omfattar
7.1 organisering och verkställande av tankning och tömning av bränsle,
inbegripet lagring av bränslet, kontroll av levererad kvalitet och kvantitet,
7.2 påfyllning av olja och andra vätskor.
8. Normalt underhåll omfattar
8.1 de sedvanliga operationer som utförs före flygningen,
8.2 de särskilda operationer som användaren kräver,
8.3 tillhandahållande och administration av det material som krävs för
underhåll och av reservdelar,
8.4 tillhandahållande av parkeringsplats eller en hangar för att utföra
underhållet.
9. Flygoperationer och administration av besättningar omfattar
9.1 förberedelse av flygning vid avgångsflygplatsen eller vid varje annan
plats,
9.2 tjänster under flygning, i förekommande fall, ändring av resvägen
under flygningen,
9.3 tjänster efter flygningen,
9.4 administration av besättningen.
10. Transport på marken omfattar
10.1 organisation och utförande av transport av passagerare, besättning,
bagage, gods och post mellan olika flygterminaler inom samma flygplats,
dock med undantag av alla transporter mellan flygplan och andra platser,
10.2 varje specialtransport som begärs av användaren.
11. Catering omfattar
11.1 samverkan med tjänsteleverantörer och med ledningsenheten,
11.2 lagring av mat, drycker och de tillbehör som krävs för beredningen,
11.3 rengöring av tillbehör,
11.4 beredning och leverans av material och livsmedel.
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Bilaga 2
Sammanställning över flygplatser och lagens
tillämpningsområde enligt 1 och 6 §§
Lagens tillämpningsområde
enligt 1 och 6 §§

Flygplatser enligt 2017 års passagerarantal och
fraktvolymer

Marktjänster till tredje
man (6 §)

Arlanda Airport, Landvetter Airport, Bromma Airport,
Malmö Airport, Skavsta Airport.

Flygplatser som hanterar fler
än 2 milj. pax eller 50 000
ton gods
Egenhantering av bagage,
ramptjänster, påfyllning av
olja/bränsle, gods och
posthantering (6 §)

Arlanda Airport, Landvetter Airport, Bromma Airport,
Malmö Airport, Skavsta Airport, Luleå Airport och
Umeå Airport.

Flygplatser som hanterar fler
än 1 milj. pax eller 25 000
ton gods.
Egenhantering av andra
marktjänster än de som
nämns i raden ovan (6 §)
Samtliga flygplatser med
kommersiell trafik

Övriga bestämmelser i
lagen (1 §)

Arlanda Airport, Landvetter Airport, Bromma Airport,
Malmö Airport, Skavsta Airport, Luleå Airport, Umeå
Airport, Åre Östersund Airport, Visby Airport,
Skellefteå Airport, Ängelholm – Helsingborg Airport,
Sundsvall Timrå Airport, Kiruna Airport, Kalmar
Airport, Växjö Småland Airport, Ronneby Airport,
Linköping City Airport, Halmstad City Airport,
Västerås Flygplats, Jönköping Airport, Norrköping
Airport, Örebro Airport, Karlstad Airport,
Örnsköldsviks Airport, Arvidsjaur Airport, Trollhättan
Vänersborgs Flygplats, Kristianstad Österlen Airport,
Dala Airport, Lapland Airport, Lycksele Flygplats,
South Lapland Airport, Hemavan Tärnaby Airport,
Högakusten Airport, Mora Siljan Flygplats, Pajala
Airport, Härjedalen Sveg Airport, Torsby Flygplats och
Hagfors Airport.
Se raden ovan.

Samtliga flygplatser med
kommersiell trafik
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§172

Vårdval Kronoberg Primärvård –
förlängning av avtal (16RK1722)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Växjö Hälsoforum AB,
Avonova Vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB, Achima Care AB,
Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och Gränsbygdskliniken Vård AB.
Sammanfattning

Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra åren option på att
förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller under förutsättning att vårdcentralen
uppfyller av Region Kronoberg fastställda krav. Om optionsrätten inte utnyttjas löper
avtalet ut utan föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den kommande
avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om förlängning av avtal aktuellt för
följande vårdcentraler: Växjö Hälsoforum AB, Avonova vård i Kronoberg AB, Helsa
Primärvård AB, Achima Care AB, Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och
Gränsbygdskliniken Vård AB.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Växjö Hälsoforum AB,
Avonova Vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB, Achima Care AB,
Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och Gränsbygdskliniken Vård AB.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018

Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1722
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-06-28

Regionstyrelsen

Vårdval Kronoberg Primärvård – förlängning av avtal

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Växjö Hälsoforum
AB, Avonova vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB, Achima Care AB,
Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och Gränsbygdskliniken Vård
AB.

Sammanfattning
Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra åren option
på att förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller under förutsättning att
vårdcentralen uppfyller av Region Kronoberg fastställda krav. Om optionsrätten
inte utnyttjas löper avtalet ut utan föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den
kommande avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om förlängning av
avtal aktuellt för följande vårdcentraler: Växjö Hälsoforum AB, Avonova vård i
Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB, Achima Care AB, Hälsocentralen Falken
AB, Capio Primärvård AB och Gränsbygdskliniken Vård AB.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

–

Sida 1 av 1

Svar på revisionsrapport:
Granskning av
upphandlingsuppdrag - från
behovsanalys till
implementerat system (RIS)

17

18RGK787

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

§173

Svar på revisionsrapport:
Granskning av upphandlingsuppdrag
- från behovsanalys till
implementerat system (RIS).
(18RGK787)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)
till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer. Nedan lämnas en sammanfattning av
regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar på revisorernas
rekommendationer:
- Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för upphandlingar
av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan befintliga avtal löper ut.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd
avseende revisorernas rekommendation att genomföra ytterligare en genomlysning av
implementeringen av röntgeninformationssystemet, utan anser att revisionens
granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som regionstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.
- Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska
organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning som
gäller, och att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören vidtagit de
åtgärder som varit nödvändiga och möjliga. Därutöver har fullmäktige fastställt
arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs politiska organisation 20192022 där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig upphandlingsplan för
upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte regionstyrelsen vidta någon
ytterligare åtgärd.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-08-15

att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2018
Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Datum: 2018-06-04
Identifierare: 120416
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport – Granskning av
upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.

Sammanfattning
Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system
(RIS) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen
rekommenderar revisorerna följande:






Att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta och
konsekvensbeskriva risker omfattande såväl nämndens ansvar för att
bedriva en effektiv hälso- och sjukvård som risker gällande
implementering av systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka
åtgärder som behöver vidtas om en identifierad risk inträffar.
Att regionstyrelsen gör en mer genomgripande genomlysning som
grundligt och mer omfattande belyser de brister i arbetet med
implementering som funnits vad gäller tester, kontroller, och beslut om
driftstart. Genomlysningen kan också omfatta arbetssätt och metodik för
anskaffning av system motsvarande RIS. Syftet med en sådan
genomlysning är att identifiera vad som behöver åtgärdas för att
motsvarande inte ska upprepas.
Revisorerna rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar
motsvarande implementering av ett röntgen informationssystem, med så
stor verksamhetsförändring, ska omfattas av en tydligare politisk
beredning. En tydligare politisk beredning bör medföra en tydligare
ansvarsfördelning och ett tydligt beslutsunderlag.

I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.

Datum: 2018-06-04
Identifierare: 120416
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system
(RIS)
Rekommendationer och svar
Här nedan redogörs för regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens svar
på revisionens rekommendationer.
Framtida riskanalyser
Revisionen rekommenderar att framtida riskanalyser ska utvecklas till att beakta
och konsekvensbeskriva risker omfattande såväl nämndens ansvar för att bedriva
en effektiv hälso- och sjukvård som risker gällande implementering av
systemförändringar. En beskrivning görs även av vilka åtgärder som behöver
vidtas om en identifierad risk inträffar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsens svar

Region Kronoberg genomförde en riskanalys inför återanskaffningen av ett
röntgeninformationssystem. Riskanalysen genomfördes med en bred
referensgrupp bestående av flera kompetenser. Precis som påpekas i
revisionsrapporten var tiden knapp för beredningsarbetet. Främsta orsaken till
detta var att befintlig leverantör meddelat att man skulle upphöra med
supporttjänsterna inom kort. Trots den knappa beredningstiden anser
regionstyrelsen att riskanalysen var korrekt och relevant.
Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är således att
hänsyn togs till den riskanalys som genomfördes. I det läget fanns ingen anledning
av att misstro att leverantören inte skulle kunna leverera det som var beställt. GE
Health Care är en av världens största leverantörer inom området och deras
röntgeninformationssystem finns i drift på drygt 500 sjukhus i världen. En analys
av GE Health Cares förmåga att leverera ifrågasattes inte eller analyserades inte
särskilt, mot bakgrund av dess storlek och referenser, samt utifrån den
informationsförfrågan som gjordes initialt.
De allvarliga brister som uppstod i implementeringen av det nya systemet berodde
delvis på att leverantören inte kunde leverera i enlighet med beställning (funktion),
men också på att den beställda utbildningen av det nya systemet inte genomfördes
enligt plan, vilket i sin tur fick konsekvenser för verksamheten och för patienter.
Mot bakgrund av det som är beskrivet ovan avser regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för
upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan
befintliga avtal löper ut.
Genomlysning av implementeringen av systemet
Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
gör en mer genomgripande genomlysning som grundligt och mer omfattande
belyser de brister i arbetet med implementering som funnits vad gäller tester,
kontroller, och beslut om driftstart. Genomlysningen kan också omfatta arbetssätt

Datum: 2018-06-04
Identifierare: 120416
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen

och metodik för anskaffning av system motsvarande RIS. Syftet med en sådan
genomlysning är att identifiera vad som behöver åtgärdas för att motsvarande inte
ska upprepas.
Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att fullmäktiges revisorer
med den granskningsrapporten som nu är genomförd redan har genomfört den
föreslagna genomlysningen. Granskningsrapporten har belyst faserna från
behovsanalys till implementering och i detta arbete har intervjuer och dokument
granskats. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden finner det inte
nödvändigt att genomföra ytterligare en genomlysning utan anser att revisionens
granskningsplan mycket väl kan utgöra utgångspunkt för de åtgärder som
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar vidta med anledning av
fullmäktigerevisorernas rekommendationer så som är beskrivet i svar på
granskningsrapport.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild åtgärd.
Tydligare politisk beredning
Revisionen rekommenderar att en översyn görs om återanskaffningar motsvarande
implementering av ett röntgen informationssystem, med så stor
verksamhetsförändring, ska omfattas av en tydligare politisk beredning. En
tydligare politisk beredning bör medföra en tydligare ansvarsfördelning och ett
tydligt beslutsunderlag.
Hälso- och sjukvårdsnämndens och regionstyrelsens svar

Regionfullmäktiges organisationsutskott bereder Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022. I beredningen av reglementen för den politiska
organisationen har ansvaret för upphandlingsfrågor diskuterats. Regionstyrelsen
har idag ansvaret för upphandlingsfrågor inom ramen för sitt ansvarsområde.
Uppgiften är sedan delegerad i regionstyrelsens delegationsordning till
upphandlingschef.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig frågande till
revisionens analys att frågan om upphandling av ett röntgeninformationssystem
borde betraktats som en nyinvestering istället för en återanskaffning. I reglemente
och tillhörande delegationsordning för regionstyrelsen görs ingen skillnad mellan
upphandling av återanskaffning eller nyinvestering. Inget av dessa är föremål för
politiska beslut i själva ärendet om upphandling. Däremot är de båda föremål för
politiska beslut i den årliga investeringsplan som regionstyrelsen fastställer, vilket
öppnar för transparens i det politiska beslutsunderlaget.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delar delvis revisionens
rekommendation att en politisk beredning i form av att fastställa upphandlingsplan
eller liknande för upphandlingar inom Region Kronoberg över ett visst belopp kan
medföra en tydligare politisk förankring och framförallt insyn.
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Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig tveksamma till om en
politisk beredning av den aktuella upphandlingen samt implementeringen av
röntgeninformationssystemet hade haft en avgörande skillnad för resultatet. Det
faktum att systemet inte levererats och därmed inte kunnat implementeras på ett
tillfredsställande sätt kan i flera avseende förklaras genom brister som avser
leverantörens hantering, precis som påtalas i revisionsrapporten. Regionstyrelsen
och hälso- och sjukvårdsnämnden har fått information om bristerna i
implementeringen och konsekvenserna av detsamma vid flera tillfällen.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska
organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning
som gäller, och att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören
vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och möjliga.
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte i nuläget vidta
särskild åtgärd med anledning av revisionens rekommendation.
Organisationsutskottet bereder för närvarande arbetsordningar och reglementen
för styrelser, nämnder och utskott. Regionfullmäktige väntas fastställa politisk
organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022, där arbetsutskottet föreslås
ansvara för att fastställa årlig upphandlingsplan för upphandlingar över ett visst
belopp.

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilagor: Granskning av upphandlingsuppdrag – från behovsanalys till
implementerat system (RIS)

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-02

§31

Anmälan av revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag
- från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
(18RGK787)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande.
Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska upphandlingsuppdraget av ett nytt
röntgeninformationssystem (RIS), från behovsanalys till implementerat system. Det
övergripande målet med granskningen är att finna förbättringsmöjligheter för framtida
komplexa upphandlingar.
Mot bakgrunden av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett samlat
svar från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Anna Fransson (S) och Yngve Filipsson (L).
Föredragande
Jean Odgard, revisor PwC
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-05-02

Beslutsunderlag

 Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat system
(RIS)

